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RESUMO 

 

 

As empresas do setor elétrico brasileiro enfrentam enormes desafios como o combate às 

Perdas de Energia, Inadimplência e eficiência operacional. O cenário futuro aponta ainda mais 

dificuldades como o crescimento do mercado Livre, fontes de energia alternativas e possíveis 

mudanças regulatórias, que demandarão ainda mais eficácia de seus processos para evitar 

medidas punitivas, perda de mercado e aumento das Perdas de Energia principalmente devido 

ao aumento das perdas administrativas. Para atuar nas Perdas Administrativas e melhorar a 

eficiência operacional há pouco investimento financeiro, mas sugere-se utilizar a Gestão por 

Processos, entretanto além de problemas já conhecidos que dificultam a implementação da 

gestão por processos como a falta de cultura organizacional e resistência entre os 

colaboradores, falta de conhecimento real sobre o tema, busca de resultados em curto prazo e 

falta do autoconhecimento do nível de maturidade, a falta de um entendimento mais claro e a 

existência de múltiplos conceitos afastam as pesquisas sobre o tema do cotidiano operacional. 

Este trabalho procurou criar uma ferramenta aderente ao setor elétrico a partir de ferramentas 

de BPM consolidadas no mercado e mais citadas em periódicos: BPMM - Business Process 

Management Maturity, CMMI - Capability Maturity Model Integration, MMGP - Modelo de 

Maturidade para Gerenciamento de Projeto, MEG – Modelo de Excelência de Gestão, 

COBIT- Control Objectives for imformation and Related Technology e PEMM - Processo 

and Enterprise Maturity Model. Para alcançar o objetivo esperado foram levantados 37 itens 

das 6 ferramentas, posteriormente foram reagrupados por similaridade de conceitos e 

reagrupados em 24 temas. Foram unificadas as áreas de conhecimento nas ferramentas 

estudadas e recriadas 5 novas Dimensões mais abrangentes que foram: Gestão do 

Conhecimento, Governança Corporativa, Gestão de Pessoas, Alinhamento Estratégico e 

Tecnologia e Inovação. A partir da metodologia do estudo bibliográfico e documental das 

novas dimensões, foi construída uma ferramenta de avaliação do nível de maturidade em 

Gestão por Processo aplicada como estudo de caso através de questionários em setores de 

uma empresa do setor elétrico brasileiro. Os resultados apresentados mostram que dentro da 

mesma empresa, existem diversos níveis de maturidade, revelando que quanto maior o nível 

de maturidade menor é o desvio entre as repostas. Também foi possível demonstrar práticas 

satisfatórias e aplicáveis ao setor elétrico que podem contribuir para elevar o nível de 

maturidade em gestão por processo. 

 

Palavras-chave: Gestão por processo, Maturidade, Perdas de energia, Perda administrativa, 

Eficiência operacional, BPM. 



 

ABSTRACT 

 

Companies in the Brazilian electricity sector face enormous challenges such as combating 

energy losses, defaults and operational efficiency. The future scenario points to even more 

difficulties such as free market growth, alternative energy sources and possible regulatory 

changes, which will require even more effective processes to avoid punitive measures, loss of 

market and increase in Energy Losses mainly due to the increase in administrative losses. In 

order to act on Administrative Losses and improve operational efficiency, it is suggested to 

use Process Management, however, in addition to known problems that make it difficult to 

implement management by processes such as lack of organizational culture and resistance 

among employees, lack of real knowledge on the subject, the search for short-term results and 

the lack of self-knowledge of the level of maturity, the lack of a clearer understanding and the 

existence of multiple concepts exclude research on the theme of daily operational.This work 

aimed to create a tool that adheres to the electric sector from the most consolidated BPM tools 

in the market: BPMM - Business Process Management Maturity, CMMI - Capability Maturity 

Model Integration, MMGP - Maturity Model for Project Management, MEG - Management 

Excellence Model, COBIT - Control Objectives for Information and Related Technology and 

PEMM - Process and Enterprise Maturity Model. In order to reach the expected objective, 34 

themes of these 6 tools were raised, later regrouped by similarity of concepts and regrouped in 

24 themes. The areas of knowledge were unified in the tools studied and recreated 5 new 

more comprehensive dimensions that were: Knowledge Management, Corporate Governance, 

People Management, Strategic Alignment and Technology and Innovation. Based on the 

methodology of the bibliographic and documentary study of the new dimensions, a tool was 

build   to evaluate the level of maturity in Process Management, and after applied as a case 

study through questionnaires in a company of the  Brazilian´s electric sector. The results show 

that in the same company, there are several levels of maturity, revealing that the higher level 

of maturity corresponds to the lower deviation between the answers. It was also possible to 

demonstrate satisfactory and applicable practices to the electric sector that can contribute to 

raise the level of maturity in management by process. 

Keywords: Process management, Maturity, Energy loss, Administrative loss, Operational 

efficiency. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na contemporaneidade ganha visibilidade a preocupação com sustentabilidade e 

utilização racional de recursos. Nesse sentido, se destaca a preocupação com as perdas nos 

processos produtivos mais diversos. Uma pesquisa realizada pela FAO – Food and 

Agriculture Organization of the United Nations, estima que somente na produção de 

alimentos no mundo há uma perda (desperdício) de 30% do que é produzido por problemas no 

processo produtivo, Armazenamento e transporte (ONU - Organização das Nações Unidas, 

2017). Outra demonstração do problema se verifica nos dados da Agencia Nacional de Águas 

(ANA) que reportam para este setor um desperdício ainda maior, chegando a 40%. 

Nas organizações as perdas nos processos produtivos e/ou desperdício estão presentes 

na maioria dos fluxos de trabalho, acarretando aumento de custos e de tempo (SORDI, 2018). 

O setor elétrico brasileiro também está entre os setores que precisam enfrentar a 

questão das Perdas. Segundo a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica – 

ABRADEE (2017), as perdas no setor alcançam aproximadamente 14% da energia produzida, 

o que representa um valor aproximado de 7 Bilhões de Reais por ano. O setor tem debatido 

amplamente o conceito de Perdas e o combate e a redução das Perdas de Energia, se tornaram 

objeto dos principais investimentos dos acionistas para a recuperação financeira do setor. 

As Perdas de energia podem ser expressas com as seguintes equações: PERDA 

GLOBAL = Energia comprada e/ou gerada – energia faturada pelos clientes; PERDA 

TÉCNICA = Energia perdida por problema de equipamentos (resistências dos fios, efeito 

joule,etc) ; PERDA NÃO TÉCNICA = PERDA GLOBAL - PERDA TÉCNICA, esta perda 

não técnica também é chamada de PERDA COMERCIAL.(ANEEL - PRODIST – Módulo 7, 

2010) 

Essas Perdas Comerciais são causadas por erros nos equipamentos de medição, 

problemas comerciais (erro de leitura em campo, falta de acesso ao medidor, falha de 

cadastros, erros de faturamento, fraudes internas comerciais e inadimplência), iluminação 

pública, furto de energia e/ou ligações clandestinas. 

Especificamente no Estado do Rio de Janeiro, a complexidade socioeconômica se 

reflete nos índices de furto de energia, já que nas denominadas áreas de risco se concentram 

45% dos furtos. No entanto, cabe ressaltar que os demais 55% dos furtos de energia, estão 

localizados em residências, comércios e indústrias fora das áreas de Risco (ANDRADE, 

2016). 
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Em um cenário como da empresa LIGHT S.E. S.A, onde aproximadamente 1/3 da 

energia gerada é perdida, a perda, além de um sério problema econômico, já que é perdida a 

energia comprada, tornou-se também um sério problema que compromete a sustentabilidade. 

No atual cenário perde-se o equivalente a toda energia gerada pelas termoelétricas, que 

geralmente movidas por combustíveis fósseis, uma energia poluente. De forma que as perdas 

de energia se tornam mais do que um problema econômico, mas também um grande problema 

ambiental. 

Para combater este grave problema, o investimento em tecnologia tem mostrado um 

método eficiente para combater o desperdício e o furto de energia nas distribuidoras com bons 

resultados em sua implementação, mas a utilização de ferramentas de qualidade e a busca da 

melhoria dos processos que interferem direta ou indiretamente, poderá tornar todo este 

investimento mais eficaz. 

Outro importante fator é que há um cenário de redução do quadro de funcionários 

devido à necessidade de tornar as empresas mais eficientes, ágeis e enxutas, contexto que é 

mundial e que se verifica também no setor elétrico brasileiro, que vem vivenciando redução 

do nível de investimento e fusões entre empresas. 

Este complexo cenário exacerba a resistência natural que as organizações têm em 

relação à gestão por processos, que segundo Gonzalez (2015) se devem a 4 fatores críticos: O 

excesso de pensamento funcional, que não deixa clareza na verdadeira função da empresa e de 

seus colaboradores, limitando a sua área de atuação; A Governança, devido a dificuldade de 

definir o tipo de estrutura adequada ao atingimento do resultado final, pois o processo embora 

seja mais eficiente, tem  maior complexidade gerencial; Falta de patrocinador para a visão de 

processos, pois para que haja a mudança, deve haver ruptura com o modelo funcional e se os 

stakeholders e a alta gerencia não estiverem apoiando, a mudança está fadada ao fracasso; e 

por último a Gestão de Mudança, pois há resistência natural pelo desconforto da mudança, o 

desejo de não perder algo de valor, crenças e ruídos na comunicação. 

Para se implementar ou melhorar o nível de gestão por processos (G.P.), é preciso 

enfrentar os desafios de comunicação para promover o alinhamento estratégico e saber 

elaborar um diagnóstico para definir corretamente o nível de maturidade que o setor ou 

empresa possui de GP.  

Gonçalves (2000) destaca que todo trabalho dentro de uma organização é parte de um 

processo, o que já denota a relevância da Gestão por Processos. No entanto, apesar das 

empresas reconhecerem a importância da GP, devido ao seu potencial para incrementar a 

eficiência dos processos produtivos e permitir uma visão sistêmica aberta ao macro ambiente 
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e maximização dos recursos, a maioria das empresas ainda fazem a gestão funcional ou 

departamentalizada (ARAUJO, GARCIA& MARTINES, 2017). Aderir a este modelo requer 

uma ruptura com o modelo funcional, conforme saliente Gonçalves (2000), já que demanda 

certo grau de maturidade, pois requer envolvimento de pessoas com seus respectivos tempos 

de aprendizado, procedimentos robustos e credibilidade. Além da maior dificuldade na gestão 

dos líderes. 

 

 

1.1 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO TEMA 

 

Apesar da relevância do tema da Gestão por Processos ser bastante reconhecida, há 

divergências significativas entre estudiosos no assunto, e um distanciamento entre as 

produções da área acadêmica com o cotidiano operacional das organizações, mesmo na 

presença de consultores e gestores com expertise na discussão (PAIM, 2007). 

No setor elétrico brasileiro, há importantes investimentos no Combate às Perdas 

Comerciais, que junto com a inadimplência e a melhoria na eficiência operacional, são os 

grandes desafios das empresas. Entretanto, devido às inúmeras variáveis não gerenciáveis 

como a situação socioeconômica do país, taxa de desemprego, índice de violência, entre 

outras, o combate ao furto de energia torna-se o principal investimento. 

No entanto, o combate às Perdas Administrativas não requer tanto investimento 

financeiro, muitas vezes apenas melhoria dos processos. Segundo Costa (2005) estima-se que 

aproximadamente 10% da Perda Comercial esta perda está associada às Perdas 

Administrativas, ou seja, perda de processos, podendo ser ainda maior este número 

dependendo do conceito utilizado pela ANEEL, já que há autores que ampliam a definição de 

Perda Administrativa.  

Outra questão que é influenciada diretamente pela melhoria nos processos é a 

eficiência operacional, reconhecida na própria tarifa como custos gerenciáveis ou Parcela B. 

Neste cenário, para combater as Perdas Administrativas e as melhorias operacionais no setor 

elétrico, faz-se necessário um grande esforço para implementar Gestão por processo. 

Para Tessari (2008), as empresas que não atuam por processos podem incorrer na 

ausência de regularidade, hábitos inadequados, desperdícios e ineficiência, oposto às 

empresas que atuam por processos. 

Costa (2005) verificou em seu trabalho que a falta de alinhamento entre setores e 

falhas no sistema de informações que permitam tomadas de decisão eficazes, prejudicam o 
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combate às perdas e que a maturidade no modelo de gestão pode ser mais uma variável que 

contribui para a redução das perdas. 

Araujo & Rodriguez (2011), recomendam que na implementação de gestão por 

processos, os envolvidos tenham em mente qual o grau de maturidade em cada uma das 

práticas. 

 Para facilitar a compreensão do modelo de gestão a ser implementado, o primeiro 

passo é alinhar as diferentes interpretações dos conceitos sobre o tema, pois este 

desalinhamento afasta a gestão por processos da área operacional. Para tanto, é fundamental 

medir o nível de maturidade dos setores e da empresa, para obtenção de um diagnóstico eficaz 

a fim de preparar a organização para implementar a GP. 

 

 

1.2 OBJETIVOS  

 

Diante da situação problema apresentada e apresentadas a justificativa e a relevância 

do tema, nas seções seguintes propõe-se o objetivo geral e os objetivos específicos. 

 

 

1.2.1 Objetivo geral  

 

Desenvolver ferramenta de avaliação de nível de maturidade em Gestão por Processos 

(GP) em empresas do setor elétrico brasileiro. 

 

  

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a) Sintetizar conceitos relativos à GP para otimizar a compreensão dos processos opera-

cionais, comerciais e administrativos de combate às perdas de energia e perdas opera-

cionais. 

b) Consolidar Ferramentas de Maturidade para desenvolvimento de um modelo mais 

abrangente para indústrias de bens e serviços. 

c) Identificar boas práticas de Gestão por Processos no setor elétrico brasileiro. 
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d) Identificar aspectos críticos apontados em ferramentas mais citadas na literatura e ali-

nhá-los num modelo amplo para ser utilizado no setor elétrico. 

 

 

1.3 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada junto a 3 setores de uma empresa de energia do setor elétrico 

brasileiro que estão localizadas numa mesma Diretoria. Foi aplicada em funcionários com 

formação de Nível superior, técnico e com ensino médio independente do cargo e do tempo 

de empresa. A escolha pelas áreas foi por considerar que possuem áreas de atuação 

completamente distintas entre si, mas com grande representatividade nas principais atividades 

de uma empresa de energia. Em relação a localização, a amostra foi por conveniência, que 

segundo Gray (2012), é escolhida de acordo com a disponibilidade, o que torna fácil o acesso 

aos pesquisados e aplicação da pesquisa pode ser presencial com alto número de respondentes 

e baixíssimo índice de absenteísmo. 

 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

 Este trabalho de pesquisa está estruturado em 6 (seis) partes, a saber: 

1. Introdução, que apresenta a contextualização do problema a ser estudado, e a 

correlação da gestão por processo com os desafios do setor elétrico, os objetivos do 

estudo e sua delimitação. 

2. Revisão da Literatura, este segundo capítulo expõe a fundamentação teórica sobre 

Gestão, processos e gestão por processos construídos a partir da bibliografia, também 

apresenta conceitos de maturidade e as ferramentas de BPM (Business Management 

Process) mais citadas na pesquisa bibliométrica e uma consolidação de novas 

dimensões a serem avaliadas, reconstruídas a partir das seis ferramentas de maturidade 

em BPM estudadas. 

3. Caracterização do estudo de Caso, fornece todo aspecto teórico que justifica a 

pesquisa. 
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4. Metodologia da Pesquisa, no terceiro capítulo demonstra-se a metodologia empregada, 

os instrumentos de pesquisa e tratamento dos dados obtidos para responder os 

objetivos da pesquisa.  

5. Resultados, apresentação e discussão dos resultados, com base na coleta de dados e na 

análise realizada. 

6. Conclusão, o quinto e último capítulo apresenta a conclusão e contribuições da 

pesquisa, com sugestões para futuras pesquisas que possam dar continuidade ao tema. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

O presente capítulo apresenta a revisão da Literatura construída a partir da abordagem 

dos fundamentos de Gestão e de Processos, o que permite melhor subsidiar o 

desenvolvimento do tema central desta pesquisa, que trata de Gestão por processos ou BPM. 

Na sequência serão abordados conceitos de avaliação de nível de maturidade, que 

foram utilizados na avaliação do resultado da pesquisa. 

Na revisão empreendida utilizou-se a bibliometria (garimpagem), que identifica 

trabalhos acadêmicos que baseiam-se no tema central (BPM), com descarte dos trabalhos que 

se verifique como não válidos segundo o critério do tema. Em seguida foram classificados os 

trabalhos mais relevantes para os propósitos da pesquisa e foram classificadas as ferramentas 

mais citadas nas publicações, e dentre essas foram selecionadas as ferramentas mais citadas e 

mais adequadas ao estudo proposto. 

Encerra-se a revisão apresentando o alinhamento das dimensões, extraídas das 

ferramentas mais citadas em Gestão por Processo (BPM), que será responsável por delimitar o 

estudo desta pesquisa. 

Figura 1: revisão teórica 

Revisão da Literatura

Conceitos de Gestão

Conceitos de 
Processos

Gestão por Processo

Ferramenta de 
Avaliação de 
Maturidade

Análise das Publicações, 
Seleção das Ferramentas e 

Classificação

Avaliação da Maturidade

Conceitos das Ferramentas 
Selecionadas

Seleção das Publicações
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2.1 CONCEITOS DE GESTÃO 

 

Ao longo da história da Administração percebe-se que todas as atividades obedecem a 

passos determinados: os movimentos são planejados, coordenados, executados e controlados, 

independente dos distintos tipos de organizações, sejam sociais, militares, empresariais, com 

ou sem fins lucrativos. Portanto, segundo Taylor (1990) o principal objetivo da Administração 

é gerar o máximo de prosperidade para a empresa e para o empregado, o que denomina 

gestão, é, antes de tudo, a condução racional das atividades e recursos destas organizações. 

Administrar ou gerenciar refere-se a processos de tomadas de decisões que demandam 

planejamento, controle, administração dos recursos disponíveis, organização e liderança de 

pessoas.  A gestão, segundo Pagliuso, Cardoso & Spiegel (2010) visa desenvolver a 

capacidade de adaptação de uma organização ao mundo em constante transformação. Já para 

Drucker (2010) todo indivíduo que conheça a organização e que seja responsável por 

contribuir para geração de resultado ou valor de uma organização, é considerado um gestor. 

Devido a crescente complexidade das organizações na contemporaneidade, a 

administração ou gestão das mesmas vem se tornando mais especializada. Na atualidade o 

papel dos sistemas de gestão é fundamental para as tomadas de decisões, que precisam ser 

mais ágeis e apresentar maior nível de acerto. Um sistema de gestão deve fundamentalmente 

melhorar processos e controlar indicadores da empresa, para que suas metas sejam 

alcançadas. 

Uma das definições de Gestão ou de Gerenciamento define gerenciar como resolução 

de problemas. Por sua vez, pode-se definir problema como um resultado indesejado. As áreas 

operacionais concentram grande parte dos colaboradores das organizações e também muitos 

de seus problemas, nesse sentido devem ser lócus prioritários da utilização de ferramentas de 

gestão (CAMPOS, 2013). 

A empresa de referência (ER), criada pela ANEEL sugere um percentual de 56% de 

seu quadro de funcionários em funções de processos operacionais, portanto onde se 

concentram a maior parte de seus esforços na solução de problemas. Os problemas podem ser 

divididos em dois grupos, sendo: 

Problemas Bons – São problemas identificados como oportunidades de melhoria, sua 

superação pode ser planejada; 

Problemas ruins – são desvios operacionais que causam inconformidades, também são 

tratados como ações de ad hoc, sem planejamento. 
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Ao iniciar o investimento em Gestão por processos (GP), como um método de 

melhoria contínua, deve-se investir na melhoria operacional, para realizar as operações e 

processos produtivos com o mínimo de eficiência necessária, como um sistema fechado. 

Posteriormente deve-se investir na eficácia ou em modelos mais amplos de GP, já com uma 

visão de sistema aberto. Antes de haver mudança em um sistema, precisamos dominá-lo, 

“assim como antes de escrevermos versos é preciso aprender a compor sonetos”. (DRUKER, 

2010) 

Para elevar o nível de gestão, implementar ou manter a Gestão por Processo, faz-se 

necessário que os processos operacionais, estejam sob controle e bem gerenciados ou a 

organização não conseguirá manter o foco em melhorias (Bons Problemas) e apenas atuará 

nas ações ad hoc nos efeitos.  Para Junior & Scucuglia (2011) para haver Gestão é necessário 

haver estabilidade nos processos, pois sem essa estabilidade as melhorias nos processos não 

se refletirão nos resultados. 

Portanto, para manter a estabilidade dos processos e sub processos, deve-se 

primeiramente implementar modelos de Gestão e Gerenciamento da Rotina com a 

padronização de produtos, processos, das operações e na melhoria contínua de seus processos 

operacionais (FALCONI, 2013). 

Alguns dos modelos de referência de Gestão e gerenciamento mais utilizados no Brasil 

e no Mundo são:  NBR ISO 9001:2008; NBR ISO 14001:2004; ISO 26000; NBR 15999-2; 

OHSAS 18001; ITIL; COBIT ;LEI SOX; BPM, PMBOK; CMM; COSO e MEG (Modelo de 

Excelência das Gestão).  

Segundo Pagliuso, Cardoso & Spiegel (2010) existiam em 2010 aproximadamente 75 

modelos de gestão entre nacionais e internacionais, entretanto pelo trabalho da Global 

Excellence Model Meeting de 2006, 80% possuíam a mesma essência, fundamentos e critérios 

de avaliação. 

Dentre os critérios de similaridade pode-se destacar 8 fundamentos da excelência em 

gestão e boas práticas em organizações Benchmark 1  no Brasil, conforme definido pela 

Ferramenta MEG segundo FNQ (2016) , a saber: 

- Pensamento sistêmico; 

                                                 
1
 Benchmarking consiste no processo de busca das melhores práticas numa determinada empresa denominada, 

empresa de referência, e que conduzem ao desempenho superior. Neste processo as melhores práticas são 

comparadas juntamente com seus respectivos resultados, por isso recomenda-se que as empresas ou 

organizações sejam do mesmo segmento. 
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- Aprendizado organizacional e inovação; 

- Liderança transformadora; 

- Compromisso com as partes interessadas; 

– Adaptabilidade; 

- Desenvolvimento sustentável; 

- Orientação por processos; 

- Geração de valor. 

 

 

2.2 CONCEITO DE PROCESSOS 

 

No mundo contemporâneo, com a grande evolução da tecnologia, conceitos da 

administração reaparecem a todo instante com uma nova roupagem. Um dos exemplos 

clássicos destes conceitos é a gestão por processos. Nos primeiros anos do século XX, quando 

do início da Administração Cientifica, Taylor (1990) dedicou-se ao estudo dos processos e 

métodos para melhorar a produção nas fábricas. Demonstrou que a padronização das tarefas, 

ferramentas, métodos e rotinas, permitia assegurar o máximo de produtividade e prosperidade 

aos patrões e aos empregados e que o desenho simplificado dos cargos e métodos, permitia 

algumas vantagens, tais como: 

I - Princípio do Planejamento: substituição da improvisação e conhecimento empírico 

por conhecimento e procedimentos científicos; 

II - Princípio de Preparo: seleção dos trabalhadores de acordo com suas aptidões e 

treinamento de acordo com os métodos planejados; 

III - Princípio do Controle: controle do trabalho para verificação da utilização dos 

métodos propostos; 

IV - Princípio da Execução: distribuição de atividades e responsabilização pelas 

mesmas. 

Além disso, Taylor foi o primeiro a desenvolver o “desenho de cargos e tarefas”. Por 

todo esse desenvolvimento de métodos, é considerado o pai da Administração Científica e da 

gestão por processos. 

Para Fayol (1999), que também realizava na Europa seu estudo onde acreditava que 

toda empresa pode ser dividida em seis funções: técnica, comercial, financeira, segurança, 

contabilidade e administrativa. Também acreditava que a racionalização do trabalho estava 

dividida em 14 princípios básicos similares às de Taylor, que eram: divisão do trabalho, 
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autoridade e responsabilidade, unidade de comando, unidade de direção, disciplina, 

prevalência dos interesses gerais, remuneração, centralização, hierarquia, ordem, equidade, 

estabilidade dos funcionários, iniciativa e espirito de corpo. Posteriormente, o grande 

divulgador dessas ideias foi Henry Ford, que baseou a produção em massa, na simplicidade de 

três aspectos: 

a) Fluxo de Produto no Processo Produtivo; 

b) Trabalho Entregue aos Funcionários; 

c) Operações analisadas em seus elementos constituintes. 

Portanto, pode-se afirmar que a ideia de Gestão por Processos amplamente divulgada e 

utilizada atualmente, é uma nova “velha” ideia atualizada ao mundo atual. 

Entretanto, no mundo de mercados globalizados, a gestão por processos passou a ter 

enorme importância, por permitir que as empresas obtenham vantagens competitivas. Há 

várias definições sobre processos. Para Hammer & Champy (1994) processo é um grupo de 

atividades realizadas numa sequência lógica com o objetivo de produzir um bem ou serviço 

que tem valor para um grupo. Já na concepção de Campos (2004), processo é um conjunto de 

causas que provoca um ou mais efeitos.   

Percebe-se que as organizações estão mais voltadas para tarefas, serviços, pessoas ou 

estruturas, mas pouco para seus processos. No entanto, as organizações são constituídas de 

vários processos fragmentados que atravessam os departamentos funcionais como se fossem 

diferentes feudos. Melhorar apenas tais processos não resolve. A solução é focalizar a 

empresa nos seus processos e não nos seus órgãos (CHIAVENATO, 2004). 

Segundo Oliveira (2014), processos podem ser definidos como atividades coordenadas 

que envolvem pessoas, procedimentos, recursos e tecnologia. Para cada uma destas 

atividades, há um responsável, mas, sobretudo deve haver um responsável maior pelo 

processo como um todo e pontos de controle para se acompanhar a efetividade do processo e 

seus subprocessos, garantindo assim que se tenha uma visão sistêmica do todo. 

Os processos de uma organização obedecem uma hierarquia, como pode-se verificar 

na figura 2, em que o principal é sempre a cadeia de valor que podemos chamar de nível 1, os 

macros processos, também chamados de nível 2, os processos e subprocessos como nível 3, as 

atividades e tarefas, denominadas como nível 4 e por fim o detalhamento das atividades e 

tarefas nível 5. 
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Figura 2: Hierarquia de Processos 

 

 
 

Fonte: SAULO BARBARÁ, 2014, disponível em: https://pt.slideshare.net/sbarbara/a01-

gestao-por-processos-visao-geral-v2, acessado em 19/12/2018 

 

Este modelo visa agrupar os processos e ordená-los para simplificar e facilitar uma 

visão macro e sistêmica, possibilitando a integração de todos os processos e setores da 

empresa. Os processos de maneira similar aos projetos, também tem um ciclo de vida e etapas 

previamente estabelecidas: Desenho, que define seu escopo e o que irá fazer e abranger; 

Implementação, que é a execução; a terceira etapa é o Monitoramento, que consiste em medir 

sistematicamente suas etapas, seu nível de qualidade; e por fim a Otimização do processo, 

onde é reavaliado e aprimorado o processo existente. 

 

 

2.3 GESTÃO POR PROCESSO 

 

Gestão por Processos (GP) pode ter inúmeras definições, porém guardando em geral, 

aspectos centrais comuns. Segundo Oliveira (2014) Gestão por Processo é um modelo 

organizacional orientado para gerir os processos de negócio das organizações. 

Pagliuso, Cardoso & Spiegel (2004), chamam atenção para o fato de que os processos 

devem ter um início e um fim, também entradas e saídas, conhecidas como resultados obtidos. 

https://pt.slideshare.net/sbarbara/a01-gestao-por-processos-visao-geral-v2
https://pt.slideshare.net/sbarbara/a01-gestao-por-processos-visao-geral-v2
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Para que essas etapas se integrem e sejam aplicadas de forma ordenada, demanda-se uma 

rotina lógica divididas em etapas. 

Já para Araújo, Garcia e Martines (2017) Gestão por Processo é gerir a organização 

baseada em seus processos críticos. Por outro lado, para os autores  DeToro & McCabe (1997, 

apud SORDI, 2018, p16) trata-se de uma estrutura em que a equipe atua de forma auto 

gerenciada, pensando, planejando, executando e controlando seus processos para obterem 

melhores resultados atendendo as necessidades dos clientes. 

Na definição de Junior e Scucunglia (2011), gestão por processos consiste na mudança 

da visão funcional, para uma visão interfuncional voltada para os processos de ponta a ponta, 

eliminando os efeitos de conflitos internos entre áreas. 

A ABPMP (Association of Business Process Management Professionais, 2013) 

destaca os seguintes aspectos da Gestão por Processo ou BPM: 

- Trata-se de uma disciplina gerencial que integra estratégias e objetivos de uma 

organização com expectativas e necessidades de clientes, por meio de processos ponta a 

ponta; 

- O BPM trata do trabalho de ponta a ponta orquestrando as atividades ao longo das 

funções de negócio; 

- O BPM trata o que, onde, quando, como e por que o trabalho é realizado; 

- Um modelo que integra e alinha os processos, as estratégias de negócio e o foco do 

cliente, para que uma organização possa efetivamente melhorar seu desempenho a partir de 

melhorias em uma área funcional. 

Como observa-se na figura 3 para a gestão por processos é necessário conhecer suas 

etapas, seus input’s e output’s, conhecer as atividades, ambiente, infraestrutura em que se dará 

o processo; saber quem, para quem e de quem é a competência de operá-lo; as normas, 

manuais e suporte que poderá contar e por fim os indicadores de avaliação. 
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Figura 3: Etapas que influenciam na gestão de um processo 

 

 

Fonte: Portal GPP, 2014 , disponível em:  

http://www.gestaoporprocessos.com.br/entradas-e-saidas-de-umprocesso/processos/ , 

acessado em 01/12/2017 

 

Nesta nova filosofia gerencial de gestão por processos, ganha notoriedade o BPM 

(Business Process Management) ou Gestão por Processos de Negócios, que utiliza esta 

metodologia para aprimoramento e implementação de melhores práticas na automação dos 

processos.  

A aplicação deste novo conceito, tem demonstrado êxito nas organizações em que foi 

implementado. Um indicador desse sucesso é crescente número de adeptos desta metodologia 

nas organizações, e o aumento significativo de associados ao ABPMP (Association of 

Business Process Management Professionals), a associação internacional de profissionais de 

Gerenciamento de Processos de Negócio, dedicada à promoção dos conceitos e práticas de 

BPM, conforme gráfico 1. 

 

 

 

 

http://www.gestaoporprocessos.com.br/entradas-e-saidas-de-um-processo/processos/
http://www.gestaoporprocessos.com.br/entradas-e-saidas-de-um-processo/processos/
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Gráfico 1: Quantidade de Certificações ABPMP no Brasil 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, a partir dos dados disponíveis em: http://www.abpmp-

br.org/profissionais-certificados/ acessado em 10/02/2018 

 

O aumento significativo da notoriedade do tema, também pode ser atestado pelo 

aumento de publicações e artigos acadêmicos nos últimos 20 anos, conforme verificado em 

pesquisa na página da base Scielo (Scientific Electronic Library Online), conforme gráfico 2. 

 

Gráfico 2: Gráfico comparativo de publicação por ano sobre BPM 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa Scielo em 10/02/2018  Filtro 

<BUSINESS PROCESS MANAGEMENT> 

 

Em geral, as empresas são “departamentalizadas”, modo de organizar que vem desde a 

teoria Clássica de Fayol (CHIAVENATO, 2004), entretanto com a gestão por processo, a 

estrutura precisa atuar de forma matricial. O BPM se configura como uma ferramenta que põe 

http://www.abpmp-br.org/profissionais-certificados/
http://www.abpmp-br.org/profissionais-certificados/
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o processo acima dos interesses individuais dos setores ou departamentos, possibilitando a 

visão do todo para os indivíduos e permitindo que estes conheçam assim sua cadeia de valor.  

A gestão por processos pode ser utilizada por dois motivos, para a manutenção dos 

resultados, ou para melhoria dos mesmos. Em ambos os casos é necessária a implementação 

do PDCA, sigla originário da língua inglesa para Plan, Do, Chek e Action, que pode ser 

traduzido em Planejar, Executar, Checar e Agir. 

Para Gusberti, Echeveste, Silva, & Facchini, (2015) a gestão por processos, foca em 

objetivos-macro da empresa, conectando departamentos a uma visão comum e sistêmica, 

também desconectando das atividades funcionais. Também possui a capacidade de dinamizar 

atividades padronizadas e sistematizadas focadas nas melhorias dos processos operacionais e 

rotinas. Entretanto, embora possua conceitualmente o resgate de uma visão holística da 

empresa, contribui negativamente às respostas de mudanças tecnológicas, pois para os autores 

a Gestão por Processo, preconiza a melhoria em mudanças rápidas para a tecnologia já 

existente, mas retarda quando há transformações drásticas ou reposições da capacidade 

requerida. No entanto, flexibilização das organizações, inovação e tecnologia são temas 

centrais da gestão por processos e este desalinhamento de conceitos da própria academia 

corrobora com um dos problemas apresentado nesta pesquisa. (HAMMER & CHAMPY, 

1994; PAIM,2007; MANGUEIRA, GUTIERREZ & COSTA,2014; SORDI,2017; 

PAGLIUSO, CARDOSO, & SPIEGEL, 2010; NIEHAVES, PLATTFAUT, & BECKER, 

2013) 

 

 

2.4 FERRAMENTAS DE AVALIAÇÃO DE MATURIDADE 

 

Para nortear a pesquisa, buscou-se em publicações, periódicos e anais de congressos 

especializados, as ferramentas de avaliação de maturidade em Gestão por Processos mais 

citadas. 

Um dos modelos utilizados na busca de publicações foi o webblionmining  

(garimpagem de texto na rede web), que se refere a mineração de dados de artigos 

acadêmicos, levantados nas bases ISI Web of Science / CAPES sucupira.  Costa (2010) alerta, 

entretanto, que trata-se de um modelo que possui incertezas devido a heterogeneidade no 

formato do registro dos dados dos autores e referências, portanto trata-se de um indicativo 

inicial para pesquisadores iniciantes e que precisa ser complementado com outras fontes. 
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A base da pesquisa da primeira etapa foi realizada com os seguintes critérios: artigos, 

em inglês e português com filtro de procura por assunto, conforme quadro 1. 

 

Quadro 1: Webblionmining (Garimpagem de texto na rede Web) 

 

Palavras - Chaves ISI 

"BUSINESS PROCESS MANAGEMENT" 7.767 

"BUSINESS PROCESS MANAGEMENT" AND "MATURITY" 40 

"BUSINESS PROCESS MANAGEMENT" AND "MATURITY" OR "GESTÃO POR PROCESSO" 17 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados disponíveis na pesquisa base ISI Web of 

Science (CAPES), consulta realizada em 03/04/2018 

 

 

2.4.1 Seleção das publicações 

 

Esta etapa teve por intuito descartar as publicações incompletas, fora dos idiomas 

escolhidos para que se possa realizar a limitação deste estudo.  

1º Regra de Descarte – Foram descartados os artigos duplicados, em idiomas 

diferentes de Português e Inglês e artigos incompletos ou indisponíveis. 

2º Regra de Descarte – Foram descartados os artigos que não possuíam modelos de 

referência de “maturidade em Gestão por processos” OU “Maturity BPM” OU “Model 

Maturity BPM” OU “Maturity Process Management”. 

Após as regras de Descarte foram selecionadas 17 publicações, que podem ser vistas 

no quadro 2. 
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Quadro 2: Publicações Reclassificadas após Bibliometria  

 

NOVO ID ANO Autor (es) Publicado Ferramenta de Maturidade

A01 2017 PESOA ; KUZNECOVA & LATVIA DE GRUYTER OPEN ; 2017, Vol 20; pp 74-78

1. CMM

2. BPMM

3. PEMM

A02 2017 SILVA; GOMES & SILVA Revista GEINTEC; 2017 , vol 7(3); v7i3.768 1. COBIT

A03 2017 VUGEC & LOVRIC
Business Systems Research, 2017, Vol 8(1)

pp60-70

1. BPMM

2. SBPM

A04 2016
NASCIMENTO; OLIVEIRA; 

LADEIRA & FILHO

Gestão e Produção; 2016; vol. 23 

Epub 31-maio

1. CROSBY

2. MEG

A05 2016 KALINOWSKI DE GRUYTER OPEN ; 2016, Vol 20; pp 87-98

1. CROSBY

2. CMMI

3. BPMMM

4. PEMM

5. RPB

A06 2016 GABRYELCZYK DE GRUYTER OPEN ; 2016, Vol 62; pp 3-11

1. BPMM

2. BPOMM

3. PEMM

4. BPMM

5. PML

6. BPMI

A07 2016 TARHAN, TURETKEN & REIJERS
Information and Software Technology, 2016

Vol 75 pp122 - 134
1. BPMM

A08 2016 DIJKMAN, LAMMERS & JONG
Information Systems Frontiers, 2016

1. BPMMM

2. BPMM

3. CMMI

4. OMG

A09 2015
MORAES, FORTE,  OLIVEIRA & 

SOBREIRA

RAM. VER ADM MACKENZIE; 2015, vol. 16,

 pp 214-244

1. OPM3

2. CMM

3. MMGP

A10 2013 RADOMIR
Journal of Competitiveness; 2013, vol 5(4);

 pp 43-56

1. BPMM

2. CMM

A11 2013 NIEHAVES, PLATTFAUT & BECKER 
Government Information Quarterly,2013, Vol 

30(3), pp217-225

1. CMM

2. OMG

3. BPMMM

4. PEMM

A12 2013 SKRINJAR & TRKMAN
International Journal of Information 

Management, 2013, vol 33 , pp 48-60
1. BPM

A13 2012 CARPES; INOMATRA; RADOS GEPROS; 2012; nº 3, pp 57-74 1. Modelo APO

A14 2011 ARAUJO; RODRIGUEZ VII CNEG, 2011
1. BPMM

2. CMM

A15 2008 JANSEN PUCRS; 2008, (/dspacel)
1. COBIT

2. CMM

A16 2008 TONINI; CARVALHO & SPINOLA EPUSP; 2008;  vol. 18, nº 2

1. TSP

2. PMMM

3. OPM3

4. SW-CMM

5. PSP

A17 2008 BEBER PUCRS; 2008, (/dspacel) 1. P-CMM  

Fonte: elaboração própria 

 

Para Pessoa & Kuznecova (2017), muitas empresas vêm a cada dia implementando 

medidas de Gestão por processo, seja para adequar a novos sistemas, seja para cumprir os 

objetivos de uma transformação no modelo da organização. Implementações deste modelo 

tem alto custo de investimento e alto esforço, mas comumente os benefícios de todo este 
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investimento não são sentidos devido a dois fatores: 1. Fraca ou falta de compreensão do nível 

de maturidade, na empresa sobre BPM; 2. A organização não estar pronta para as iniciativas 

ligadas a Gestão por Processo. 

Para as autoras, as principais iniciativas que precisam ser implementadas para dar o 

início a GP são: o Gerenciamento de Mudanças, a internalização de novos conhecimentos e 

disposição das pessoas em aplicar novas soluções. Entretanto, pode não existir aderência. 

Portanto as autoras consideram que a Cultura Organizacional e Pessoas são aspectos 

fundamentais que precisam ser tratados de forma simultânea com a Metodologia, Governança, 

Sistemas de TI e Aspectos Estratégicos. 

Para resolver este problema, as autoras sugerem duas maneiras de solução. O primeiro 

é o modelo de avaliação de BPM 6X5, no texto são apresentados modelos de avaliação de 

maturidade como o próprio Business Process Maturity Model - BPMM, o CMM e o Process 

and Enterprise Maturity Model - PEMM. O segundo, é a utilização do conceito de Super User  

(Super Usuário), no qual é necessário que mais que suporte, exista uma compreensão 

profunda do processo e da Gestão do Conhecimento. Conclui-se portanto, que Gestão do 

Conhecimento, Pessoas e Cultura organizacional são aspectos de extrema relevância para o 

sucesso e manutenção da GP. 

Gabryelczyk (2016) define a maturidade em BPM como a habilidade em gerir e 

controlar processos com eficiência e cria um indicador de BPM, o Business Process Maturity 

Indicator (BPMI). Testa uma aplicação prática em 2 níveis, sendo um nível de gestão e outro 

para nível profissional. Propõe a discussão comparando 6 ferramentas de avaliação de 

maturidade em BPM que são: Business Process Management Maturity Model - BPMMM 

(Rosemann & de Bruin,2005), Business Process Orientation Maturity Model - BPOMM 

(McCormack & Johnson, 2001),  Process and Enterprise Maturity Model - PEMM (Hammer, 

2007), Business Process Maturity Model - BPMM (OMG,2007), Process Maturity Ladder - 

PML (Harmon, 2007) e um modelo de overview, a partir de modelos elaborados por 

Röglinger, Poppelbuss & Becker (2012) . 

O autor cria o indicador com as 6 áreas ou dimensões agrupadas, a partir das 

ferramentas estudadas. As dimensões são: Estratégia, Documentação, Otimização, 

Implementação, Execução e Controle. Para medir o indicador é realizado o preenchimento de 

questionário com resposta de 1 a 5, utilizando a escala de Likert. 

Para Kalinowski (2016), há múltiplos conceitos de maturidade que mudam 

significativamente dependendo da fonte utilizada, o autor baseia-se no conceito de Humphrey 
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que aponta que maturidade é o grau de definição, gestão, medição, controle e eficácia 

existentes em um processo. 

Para o autor enquanto as organizações imaturas apresentam fraco gerenciamento, 

atuam constantemente de forma improvisada e reativa e não cumprem prazos, as organizações 

maduras atuam a partir de processos documentados, agem dentro do planejamento e atingem 

resultados esperados, demonstrando assim bons níveis de gerenciamento. 

O estudo de Kalinowski avaliou a partir da literatura as ferramentas de avaliação de 

níveis de maturidade como: Capability Maturity Model Integration – CMMI, Business 

Process Management Maturity Model - BPMMM (Rosemann & de Bruin, 2005), Process and 

Enterprise Maturity Model - PEMM (Hammer, 2007) e um modelo elaborado por Röglinger, 

Poppelbuss & Becker (2012). Além de pesquisa em 84 empresas polonesas em que compara o 

nível de maturidade com os resultados de saúde organizacional.  

Segundo Dijkman, Lammers & Jong (2015), a maturidade em BPM é uma medida 

abstrata para avaliar o nível de profissionalismo com que uma organização gerencia seus 

processos. Os autores estudam ferramentas de maturidade como: Business Process 

Management Maturity Model - BPMMM (Rosemann & de Bruin, 2005), Business Process 

Orientation Maturity Model - BPOMM (McCormack & Johnson, 2001), Process and 

Enterprise Maturity Model - PEMM (Hammer, 2007), Business Process Maturity Model - 

BPMM (OMG,2007), Process Maturity Ladder - PML (Harmon, 2007) e um modelo de 

overview, a partir de modelos elaborados por Röglinger, Poppelbuss & Becker (2012).  

 Os autores discutem duas proposições: 1. Quanto maior o nível de maturidade em 

BPM, maior será o desempenho desta organização; 2. Diferentes organizações precisam de 

diferentes níveis em maturidade em GP. Debate que corrobora com a afirmação que é preciso 

conhecer a necessidade, o objetivo que se pretende atingir e o nível de maturidade em que se 

encontra a organização antes de se implementar a GP.   

Niehaves, Plattfaut & Becker (2013), abordam a maturidade em BPM como forma 

estruturada de orientar as organizações a desenvolver a capacidade em BPM, sua pesquisa foi 

realizada através de investigação qualitativa no setor público, num governo local alemão. 

Mostram a pouca utilização da ferramenta no setor público, situação verificada através das 

ferramentas BPMMM, CMM e PEMM. As 6 áreas de conhecimento elencadas para avaliação 

foram: Alinhamento Estratégico; Governança; Método; Tecnologia da Informação (TI); 

Pessoas e Cultura. 

Uma importante contribuição dessa pesquisa foi a demonstração de que ações 

fragmentadas, sem controle e mal estruturadas de governança, quanto ao modelo para 
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implementação de GP, foi ineficaz. Também cabe ressaltar o destaque para o quesito 

Liderança, inserido como um aspecto relevante na avaliação de cultura organizacional. 

Para Skrinjar & Trkman (2013), a Gestão por Processo (BPM) é um esforço contínuo 

em melhoria dos processos alinhados com a estratégia, e embora BPM seja um conceito bem 

difundido, a falta de fundamentos teóricos bem definidos e sem muitas diretrizes, causam 

problemas aos Fatores críticos de sucesso. Os autores afirmam que a atuação nos fatores 

críticos de sucesso deve estar concentrada em elevar o nível de maturidade em BPM e nesta 

pesquisa verificam que a criticidade está nos itens: alinhamento estratégico, medição do 

desempenho, mudanças organizacionais, suporte aos sistemas de informação e treinamento e 

capacitação. A ferramenta de maturidade citada no texto é o BPM. 

Para Beber (2008), que pesquisou ferramentas para analisar o nível de maturidade em 

gestão de processos de pessoas com base na People Capability Maturity Model (P-CMM), as 

pessoas não são recursos dos processos, pois não podem ser consumidas por eles, mas são 

bens intangíveis que podem valorizar ou depreciar os resultados das organizações dependendo 

na maneira que se gerencie.   

Silva, Gomes & Silva (2018), fizeram estudo do Modelo de Maturidade em Gestão por 

Processo (BPM) em uma empresa do setor elétrico, a Eletrobrás, pela modelo COBIT. A 

pesquisa foi realizada no setor de Tecnologia da Informação da empresa para medir a 

percepção de maturidade em BPM propondo a ferramenta de PDCA para aprimorar os 

processos avaliados com menor maturidade, priorizando os processos apontados do ambiente 

PCAOB de Governança, devido a ser empresa auditada regularmente em razão da lei 

Sarbanes-Oxley. Neste estudo, também há uma preocupação com a gestão de TI com os 

processos de Governança. 

Segundo Vugec & Lovric (2017), Gestão por Processos (BPM) é uma disciplina de 

gestão que foca na melhoria do desempenho organizacional para alcançar vantagens 

competitivas. Apresentam um conceito holístico que atribuem ao BPM definições que variam 

entre foco na melhoria das atividades e o foco no desenvolvimento da cultura como estratégia 

de implementação. Seu estudo passa pela questão social e cultural na Gestão por Processo, 

que coloca estas dimensões como um importante drive para sua implementação.  

Os autores utilizam três definições de cultura organizacional voltada a BPM: 

 1) Cultura como complexo sistema de valores, crenças, ética, rituais e regras diretas ou 

indiretas que os funcionários das organizações seguem; 2) Modo ou estilo de vida da 

organização, a personalidade que determina as ações e comportamentos dos funcionários; 3) 

São suposições inventadas, descobertas ou desenvolvidas que são repassadas aos novos 
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funcionários.  Apontam ainda que embora as pesquisas indiquem cada vez mais a importância 

da cultura para se obter sucesso em BPM, há relativamente poucos estudos que investigam a 

ligação da cultura com BPM. 

Tarhan, Turetken & Reijers (2016) avaliam modelos genéricos de maturidade em 

BPMM’s e que relatam que embora haja muitas publicações na última década (referência 

2014), a evidência empírica sobre a utilização destes modelos é escassa. Para os autores o 

estudo em maturidade em BPM está em sua fase inicial e por isso a literatura acadêmica não 

possui aplicações práticas de métodos de muitos modelos de BPMM’s propostos. Os modelos 

citados no texto são: Crosby, CMMI, BPOMM, PEMM e BPMM. 

Radomir (2013) avalia a qualidade do serviço para alcançar a excelência, utilizando 

ferramentas de maturidade em Gestão por Processos (BPM) como BPMM e CMM além de 

modelos de qualidade antigos como SERVQUAL e o SERPERF. Na concepção do autor a 

qualidade dentro da empresa, juntamente com a satisfação dos funcionários, tem influência 

positiva na satisfação do cliente e respectivamente, sucesso nos negócios. Em seu estudo que 

visa a área de prestação de serviço, há a mesma proporcionalidade entre a satisfação dos 

funcionários e a percepção e satisfação dos clientes. Verifica também que o nível de 

satisfação dos funcionários tem relação direta com o nível de maturidade em BPM. 

Nascimento, Oliveira, Ladeira & Filho (2016), estudam modelos de maturidade em 

sistemas de gestão da qualidade para descrever comportamentos típicos de uma organização e 

o nível de consolidação das práticas consagradas e o caminho lógico a trilharem. Utilizam 

modelos de referência em medir o nível de maturidade em processos e as ferramentas do grid 

de maturidade como Crosby e o Modelo do MEG (Modelo de Excelência em Gestão). 

Moraes, Forte, Oliveira & Sobreira (2015), estudam a utilização de um método de 

maturidade para avaliar o processo de cenários de previsibilidade de mercado como 

ferramenta para vislumbrar uma visão futura para as organizações e para tomadas de decisões. 

Para atingir esse tipo de maturidade as organizações precisam estar em nível avançado em 

maturidade em processos. Definem ainda, processo como qualquer atividade que recebe uma 

entrada, agrega valor e produz uma saída, seja para o cliente interno ou externo. Utilizam 4 

ferramentas para medir a maturidade em processo que são o CMM, OPM3, PMMM e 

MMGP, e utilizam os 5 níveis de maturidade para colocar em relevo as dimensões que 

precisam ser avaliadas. 
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2.4.2 Análise das Publicações, Seleção das Ferramentas e Classificação 

 

Apresentam- se a seguir a análise das publicações selecionadas quanto a relevância 

para este estudo, foram extraídas as ferramentas objeto das publicações e classificadas, de 

forma decrescente, quanto a frequência que cada ferramenta aparece. Dentre os artigos 

validados, as ferramentas de maturidade em Processos, mais citadas na pesquisa bibliométrica 

foram as detalhadas no quadro 3. 
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Quadro 3: Ferramentas de BPM citadas na pesquisa Bibliométrica 

 

Modelos Qtd de Citações 

BPMMM 6 

BPMM 5 

CMM 5 

PEMM 4 

OMG 2 

OPM3 2 

CMMI 2 

COBIT 2 

CROSBY 2 

PML 1 

SBPM 1 

PSP 1 

SW-CMM 1 

BPOMM 1 

APO 1 

PMMM 1 

BPM 1 

RPB 1 

BPMI 1 

P-CMM 1 

TSP 1 

MEG 1 

MMGP 1 

  44 

Fonte: Elaboração própria 

 

Agrupando as ferramentas mais citadas pelo modelo e origem para os casos de BPMM 

e CMMI que possuem algumas variações. Com isso o grupo do BPMM, agrupou BPMMM, 

BPMM, BPM, BPMI, BPOMM e SBPM e o grupo do CCMI com CMM, CMMI, SW-CMM 

e P-CMM que foram reclassificados conforme o quadro 4. 
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Quadro 4: Classificação dos Modelos de Ferramentas BPM mais Citadas 

 

Classificação Modelos (Agrupados) Qtd de Citações 

1º BPMM 15 

2º CMM 9 

3º PEMM 4 

4º COBIT 2 

5º OPM3 2 

6º OMG 2 

7º CROSBY 2 

8º MEG 1 

9º MMGP 1 

10º PMMM 1 

11º PSP 1 

12º TSP 1 

13º PML 1 

14º RPB 1 

15º APO 1 

    44 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Foram escolhidos para este estudo os quatro modelos mais citados pelos autores 

pesquisados, BPMM, CMM, PEMM e COBIT, e acrescentado os modelos MMGP e MEG 

que por serem nacionais, acredita-se possuírem maior aderência cultural ao presente estudo. 

 

2.4.2.1 Avaliação da Maturidade 

 

Segundo Harmon (2004), enquanto a maturidade de uma organização define-se pela 

forma sistemática de sua atuação, organizações imaturas dependem de atos heroicos e de 

ações individuais para atingir seus resultados. 

A avaliação de maturidade na Gestão por Processos é uma ferramenta para avaliar 

como uma organização gerencia seus processos. Pesquisas anteriores fornecem evidências de 

que uma maior maturidade do BPM leva a um melhor desempenho dos processos e da 

organização como um todo. Entretanto, seus resultados de acordo com a maturidade não são 

modulares e cada organização possui seu nível de maturidade de acordo com sua área de 
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atuação e região. Os resultados obtidos pela maturidade são uma parte importante dos 

resultados, mas não tem responsabilidade exclusiva. (DIJKMAN, LAMMERS & JONG, 

2016). 

Os modelos de maturidade são uma abordagem próspera para melhorar os recursos de 

uma empresa e os recursos de gerenciamento de processos de negócios (BPM). Sugere-se que 

o número de modelos de maturidade correspondentes seja tão elevado que os profissionais e 

os estudiosos correm o risco de perder o controle (ROGLINGER; POPPELBOß & BECKER; 

2012). 

Há modelos reconhecidos para avaliação de Maturidade do conhecimento em 

determinados temas como projetos, conhecimento, capacitação. Entretanto, o tema de 

processo ganhou força com a área de tecnologia de softwares, e ainda tende a ser a área que 

mais utiliza a Gestão por Processo, portanto as ferramentas mais utilizadas são oriundas do 

modelo de software e a maioria dos modelos de maturidade são baseados na CMMI 

(Capability Maturity Model Integration) desenvolvido pela SEI da Carnegie Mellon 

University- Software Engineering Institute (ROSEMANN,2009 & SANTOS, 2003; ARAUJO 

& RODRIGUEZ, 2011; QUINTELLA, ROCHA & MOTTA, 2010).  

Os modelos fornecem as respostas numa escala de 5 níveis, que avaliam o nível de 

maturidade que o setor / organização se encontra. Os níveis de maturidade determinam o 

caminho a percorrer na melhoria da gestão por processo. 
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Quadro 5: Classificação da Maturidade 

 

CMMI ITIL BPMM

Nível 1 Inicial Inicial Inicial

Nível 2 Gerenciado Repetitivo Repetitivo

Nível 3 Definido Definido Padronizado

Nível 4 Muito Gerenciado Gerenciado Previsíveis

Nível 5 Otimizado Otimizado Otimizado
 

Fonte: elaboração Própria 

 

Conforme a figura 5, os níveis de maturidade podem ser 5 que alinhados ao CMMI 

(DEV-V1.2 -CARNEGIE MELLON UNIVERSITY, 2006) são: 

 

Nível 1 ou Inicial: embora uma organização tenha ações de gestão por processos 

generalista,  não dispõem de práticas de gestão bem estabelecidas com pouco ou nenhum 

planejamento, o que permite perdê-las ao longo do tempo por terem sistemas de informação 

inadequado, com ações reativas, ou seja, ações ad hoc. 

Nível 2 ou Repetitivo: ja pode ser considerado como um processo gerenciado, quando 

os projetos da organização são planejados, medidos e controlados com alguns de seus 

processos mapeados e documentados. Possui alguma disciplina que auxiliam a assegurar as 

práticas existentes durante períodos de stress, ou seja, em momentos de crise. 

Nível 3 ou Definido: considerado “processo definido”, quando os processos são bem 

reconhecidos e compreendidos, também são documentados de forma padronizada, bem como 

o uso de ferramentas e métodos alinhados com a organização.Neste Nível os processos de 

gestão e processo de Negócio são integrados e coerentes com a estratégia da organização e 

são melhorados ao longo do tempo. 

A gerência da organização estabelece objetivos para os processos, baseados em 

padrões que asseguram com clareza as entradas, critérios, as atividades, os papeis, as medidas, 

etapas e saídas. Possuem compreensão das atividade e dos processos, precisam de um 

programa de treinamento para garantir que o pessoal tenham os conhecimentos e as 

habilidades requeridas para cumprir os papéis. 
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Nível 4 ou Gerenciado:  além dos níveis apresentados no nível 3, também existem 

controles por meio de técnicas estatísticas e outras técnicas quantitativas. Objetivos 

quantitativos são importantes para acompanhamento do processo produtivo. A qualidade e o 

desempenho de processo, desvios e limites aceitaveis, utilizam-se de técnicas estatísticos para 

gerenciar ao longo da vida do processo. 

Nível 5 ou Otimizado: quando toda organização está focada na melhoria contínua. 

Objetivos são mensuráveis e melhorias dos processos são estabelecidos, continuamente 

revisados para refletir mudanças nos objetivos de negócio e utilizados como critério na 

melhoria do processo de gerenciamento. Os dados sobre a efetividade dos processos são 

usados para realizar análises de custo benefício das novas tecnologias e das mudanças 

propostas. Lições aprendidas são disseminadas para outros projetos e há otimização de 

processos velozes e inovadores, há participação e empowerment da força de trabalho, 

alinhada com os objetivos e valores da organização e seus negócios. Melhoria de processos 

passa a ser parte da atividade de todos, levando a um ciclo de melhoria contínua. 

Dentro dos diversos níveis de maturidade, são identificadas as metas específicas e 

genéricas, que devem ser alcançadas pelos processos de planejamento e implementação da 

organização, sendo essenciais para o processo de alcance dos níveis de maturidade. O alcance 

ou satisfação das metas é utilizado em avaliações como base para atendimento das áreas de 

processo e determinação do nível de maturidade da organização: uma área de processo é 

avaliada como “satisfeita” somente se todas as suas metas genéricas e metas específicas forem 

avaliadas como “satisfeitas”.  

 

2.4.2.2 Conceito das ferramentas selecionadas 

 

Apresenta-se na sequência a delimitação conceitual de cada ferramenta selecionada, 

conforme o quadro 4. 

 

2.4.2.2.1 BPM (BPMM) 

 

Para Hung (2006) o conceito de BPM é bem mais amplo, trata-se do próprio tema em 

si ou de uma filosofia de gerenciamento integrado, Business Process Management. 

Entretanto, autores também se utilizam do conceito de BPM e suas práticas (modelos) para 

avaliação do Nível de Maturidade.  
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O modelo de maturidade de BPM desenvolvido por Roseman & Bruin (2005) também 

conhecido como BPMM, conforme figura 4, foi desenvolvido para estabelecer um padrão 

global e não criar mais um conceito, foram utilizadas as contribuições de mais de 20 

especialistas (ARAUJO & RODRIGUEZ, 2011). 

Suas principais dimensões são: 

a) Alinhamento estratégico 

b) Governança 

c) Métodos 

d) Tecnologia da Informação 

e) Pessoas 

f) Cultura 

 

 

Figura 4: Modelo BPMM 

 

Fonte: ROSEMANN & BRUIN, 2015 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwib6N28ufPZAhVDlpAKHfL8DrkQjRx6BAgAEAU&url=http://elogroup.com.br/conhecimento/insights/maturidade-de-bpm/&psig=AOvVaw3fOWxGzfKnjn0XoQzC6SUH&ust=1521379177977910
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2.4.2.2.2 CMMI 

  

Com a crise da qualidade e produtividade nas empresas americanas nos anos 80, foi 

criada o SEI (Software Engineering Institute) com a missão de liderar tecnicamente o avanço 

das práticas de engenharia de software para o departamento de defesa americano, propiciar 

melhorias de custos, prazos e qualidade em seus sistemas. O modelo criado pelo SEI que se 

destaca como referência é o CMM (Capability Maturity Model), que é o modelo que prioriza 

a melhoria da maturidade nos processos de software (PAGLIUSO, CARDOSO &SPIEGEL, 

2010). 

Dos modelos baseados no CMM, destaca-se o CCMI (Capability Maturity Model 

Integration) que visa o aprimoramento do nível de maturidade nas seguintes aplicações: 

a) Gerencia de requisitos: Documentação e desenhos (modelos);  

b) Planejamento de projetos: Estabelecer objetivos, entradas e 

entregas;  

c) Acompanhamento de projetos: Controles e métricas;  

d) Garantia da qualidade do processo e do produto: Testes e 

feedback;  

e) Medição e análise: Controles de produtividades, defeitos e ação 

corretiva;  

f) Gerencia de configuração: Manuais e priorizações;  

g) Gerenciamento de acordos com fornecedores: Controle de 

prazos e entregas. 

 

2.4.2.2.3 COBIT 

  

A ferramenta COBIT (Control Objectives for imformation and Related Technology) é 

um framework que incialmente foi desenvolvido para área de Tecnologia da Informação, mas 

como toda ferramenta de processos, nasceu na TI e foi adaptada.  Esta ferramenta é uma 

referência de boas práticas para gerenciamento de TI  e processos (gestão e maturidade) com 

uma lógica diferenciada alinhada com as múltiplas necessidades da administração de 

empresas, pautadas na governança e agrega ferramentas ou normas de segurança de outras 

origens (PAGLIUSO, CARDOSO & SPIEGEL, 2010). O alinhamento com a gestão passa 

pelos 4 domínios, conforme demonstrados na figura 5. 
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Figura 5: Modelo COBIT 

 

Fonte: MACEDO, 2012, disponível em: http://www.diegomacedo.com.br, acessado 

em 07/01/2018 

 

 

Estes quatro domínios representados na figura acima, estão subdivididos em 34 

processos de controle, a saber: 

 

a) Planejamento e Organização: 

- definição de plano estratégico e orientações; 

- definir arquitetura da informação; 

- determinar o gerenciamento tecnológico; 

- definir os processos de TI, organizacionais e relacionamentos; 

- gerenciar os investimentos em TI; 

- comunicar os objetivos de gerenciamento e orientar; 

- gerenciar os recursos humanos; 

- gerenciar qualidade; 

- estimar e gerenciar os processos de risco de ti; 

- gerenciar projetos. 

 

http://www.diegomacedo.com.br/
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b) Aquisição e Implementação: 

- identificar soluções automatizadas; 

- adquirir e manter infraestrutura de tecnologia; 

- habilitar operação e uso; 

- obter recursos de TI; 

- gerenciar mudanças; 

- instalar e credenciar soluções e mudanças. 

  

c) Entregas e Suporte 

- definir e gerenciar níveis de serviço; 

- gerenciar serviços de terceiros; 

- gerenciar desempenho e capacidade; 

- assegurar serviço contínuo; 

- assegurar segurança de sistema; 

- identificar e alocar recursos; 

- treinar usuários; 

- gerencia serviços de escritório e incidentes; 

- gerencia configuração; 

- gerenciar problemas; 

- gerenciar dados; 

- gerenciar o ambiente físico; 

- gerenciar operações; 

  

d) Controle e Avaliação 

- monitorar os processos; 

- assegurar avaliação dos controles internos; 

- obter avaliação independente; 

- prover auditoria independente; 
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2.4.2.2.4 PEMM 

 

O Modelo PEMM (Process and Enterprise Maturity Model) é um modelo muito 

utilizado, também chamado de modelo HAMMER. O processo da construção foi baseado no 

modelo BPM que iniciou em 2002 e foi concluído em 2006. 

Este modelo baseia-se em mapear as características necessárias para o bom 

desempenho dos processos de negócio e auxiliar os executivos a compreender, planejar e 

avaliar as iniciativas de transformação de processos (MANGUEIRA, GUTIERREZ 

&COSTA, 2014). 

Segundo Mangueira, Gutierrez e Costa (2014) existem viabilizadores que 

potencializam o alto desempenho e para isso as empresas devem possuir capacidades 

organizacionais em 4 áreas: Liderança, Cultura, Conhecimento e Governança. 

Os viabilizadores do modelo PEMM, ou modelo Hammer, são: 

 

I. Indicadores 

a) Definição (indicadores e metas que estejam alinhadas com indicadores 

estratégicos da organização ou inter-empresa); 

b) Monitoramento ou Uso (avaliação regularmente dos indicadores e metas por 

gestores). 

 

II. Infraestrutura 

 

a) Sistemas de Informação (investimento e disponibilização em tecnologia que 

permite o suporte aos processos da empresa condizente com os desafios e 

necessidades); 

c) Recursos Humanos (contratação e seleção adequada aos processos e suas 

respectivas capacitações, programas de reconhecimento para reforçar a 

importância da colaboração e resultados e desenvolvimento profissional); 

 

III. Executores 

a) Conhecimento (executores conhecem o setor, a importância dos processos e 

sabem descrever como suas atividades afetam a empresa); 

d) Capacitação (executores são capacitados para execução do processo, tomada de 

decisão e a devida implementação de mudanças); 
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e) Conduta (engajamento da equipe na execução dos desenhos e métodos 

determinados, realizando, quando necessário, melhorias dos processos para a 

obtenção de melhor eficácia). 

 

IV.  Desenho 

a) Finalidade (otimização de processos e integração); 

b) Contexto (mapeamento de entradas e saídas); 

c) Documentação (mapeamentos formais dos procedimentos, interações com 

outras áreas, disponibilizando de forma eficiente os documentos e 

mapeamentos); 

 

V. Responsável 

a) Identidade (a participação de Liderança no processo, quanto mais alto o cargo, 

maior a identidade);  

b) Atividade (planos estratégicos que envolvam os processos, participação de 

outros gestores, visão de futuro); 

c) Autoridade (responsável pelo processo torna-se “dono”, faz sua defesa, 

controla orçamentos e alocação de recursos). 

 

2.4.2.2.5 Modelo de Excelência da Gestão – MEG 

 

Embora não seja uma ferramenta de avaliação de maturidade em Gestão por 

Processos, foi utilizada por ter um modelo de avaliação de maturidade em excelência em 

gestão, o MPE Brasil, que possuí um modelo de questionário de autoavaliação, fundamentado 

no MEG que permite fazer um diagnóstico objetivo do grau de maturidade da gestão. Possui 

aderência devido aos conceitos básicos nos processos operacionais, que fazem os 

Fundamentos da Excelência (FNQ, 2016), o modelo MEG expressa conceitos reconhecidos 

internacionalmente que são encontrados em organizações líderes de Classe Mundial.  

No Brasil, a Fundação Nacional de Qualidade, FNQ (2008), expressa conceitos 

amplamente utilizados nessa discussão e desde 2004 passou a adotar os critérios segundo o 

novo método do MEG revisto em 2003. O Modelo MEG tem sua origem nos anos 80 com 

base no MBNQA (Malcolm Baldrige National Quality Award), que foi instituído para 

aumentar a competitividade das empresas americanas ameaçadas pelas eficientes empresas 

https://managementmania.com/en/malcolm-baldrige-national-quality-award-mbnqa
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japonesas. Além disso, o Modelo de Excelência de Gestão (MEG) utiliza o conceito de 

aprendizado e melhoria contínua, segundo o ciclo de PDCL (Plan, Do, Check, Learn). 

 

Figura 6: Modelo de Excelência de Gestão MEG 

 

 

Fonte: FNQ 2016 

 

Conforme representado na Figura 6, que demonstra o Modelo de Excelência da Gestão 

(MEG), as dimensões do MEG São: Pensamento Sistêmico, Compromisso com as Partes 

Interessadas, Aprendizado Organizacional e Inovação, Adaptabilidade, Liderança 

Transformadora, Desenvolvimento Sustentável, Orientação para Processos e Geração de 

Valor. 

Para se obter uma gestão de excelência, há modelos que devem ser utilizados, em que 

as organizações são abordadas como sistemas abertos e flexíveis, em que há interação direta 

entre seu sistema interno com o macro sistema externo (clientes, sociedade, etc.), atuando 

tanto nos bens intangíveis (conhecimento), como nos tangíveis (pessoas). As organizações são 

formadas por pessoas, seus processos para atingirem seus objetivos com suas estratégias, 

devem estar completamente ligados aos seus clientes, sociedade e suas lideranças, pois não 

existe forma de isolar cada uma dessas etapas.  

A ferramenta de avaliação do MEG, visam garantir a sobrevivência e de sucesso das 

organizações, bem como as dimensões, são distribuídas em 8 critérios, a saber: 
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a) Liderança: avalia o nível de Liderança dos gestores e dirigentes. 

b) Estratégias e Planos:  avalia a maturidade nos processos de planejamento e 

definição das estratégias. 

c) Clientes: avalia como a organização se relaciona, retém e capta novos clientes. 

d) Sociedade: avalia as práticas de governança, aspectos ambientais e sociais. 

e) Informações e Conhecimentos: avalia o tratamento das informações para 

realização das atividades e tomada de decisão. 

f) Pessoas: avalia a prática de gestão de pessoas da organização. 

g)  Processos: avalia os principais processos de negócio da empresa, que geram 

produtos e serviços para o mercado. 

h) Resultados: avalia os resultados obtidos dentro do que foi planejado. 

 

Para o setor elétrico, os fundamentos da FNQ são bem difundidos, pode-se inferir esta 

afirmativa com base na participação ativa de empresas de distribuição de energia nas últimas 

premiações finalizadas da PNQ dos ciclos de 2015 e 2016, com a participação de importantes 

empresas de distribuição. Fato que pode ser observado nos resultados retirados do site da 

FNQ e transcritos abaixo (disponível em: www.fnq.org.br – empresas reconhecidas – 

consultado em: 10/02/2018), a saber: 

 

Ano de 2016 – das 6 empresas premiadas 2 eram do setor elétrico (a e d). 

a) Eletrobrás - Eletronorte 

b) Brasal Refrigerantes S/A. 

c) Volvo do Brasil 

d) Elektro Eletricidade e Serviços S/A. 

e) Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

f) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Senac RS 

 

Também a empresa Bandeirantes Energia S/A. teve  destaque em processos. 

 

Ano 2015 – das quarto empresas premiadas 1 é do setor elétrico (g) 

g) Eletrobrás - Eletronorte 

h) Embraer SA. 

i) Brasal Refrigerantes S.A. 

http://www.fnq.org.br/
http://www.fnq.org.br/avalie-se/pnq/empresas-finalistas-e-premiadas/25/8613
http://www.fnq.org.br/avalie-se/pnq/empresas-finalistas-e-premiadas/25/6519
http://www.fnq.org.br/avalie-se/pnq/empresas-finalistas-e-premiadas/25/22033
http://www.fnq.org.br/avalie-se/pnq/empresas-finalistas-e-premiadas/25/5887
http://www.fnq.org.br/avalie-se/pnq/empresas-finalistas-e-premiadas/25/4137
http://www.fnq.org.br/avalie-se/pnq/empresas-finalistas-e-premiadas/25/4473
http://www.fnq.org.br/avalie-se/pnq/empresas-finalistas-e-premiadas/25/8613
http://www.fnq.org.br/avalie-se/pnq/empresas-finalistas-e-premiadas/24/4273
http://www.fnq.org.br/avalie-se/pnq/empresas-finalistas-e-premiadas/24/4160
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j) Volvo do Brasil Veículos Ltda 

 

Como destaque em processos ficou a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São 

Paulo e destaque Sociedade ficou a Ampla Energia e Serviços S/A.  

 

2.4.2.2.6 MMGP 

 

O Modelo MMGP (Modelo de Maturidade para Gerenciamento de Projetos) foi 

desenvolvido no Brasil por Prado (2010) para alinhar as práticas internacionais com as 

características locais. Este modelo visa a simplicidade e a universalidade, para isso propõe 

questionários simples e curtos, que podem ser utilizados em qualquer tipo de organização e 

relaciona a maturidade com a capacidade de executar projetos com sucesso. Como foi 

construído com base no modelo CMM, suas estruturas são muito parecidas, conforme 

podemos observar na figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fnq.org.br/avalie-se/pnq/empresas-finalistas-e-premiadas/24/4372
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Figura 7: Modelo MMGP 

 

 

Fonte: PRADO 2010 

 

As sete dimensões destacadas na figura acima são: 

a) Competência contextual (Técnica); 

b) Metodologia; 

c) Informatização; 

d) Estrutura Organizacional; 

e) Alinhamento com Estratégias; 

f) Competência Comportamental; 

g) Competência em Gestão. 
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3 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO DE CASO 

 

  

3.1 PERDAS NAS EMPRESAS DE ENERGIA 

 

Segundo Taylor (1990) atos errôneos mal dirigidos, desastrados, mal orientados ou 

ineficientes, são mais danosos que os prejuízos causados pelo extrativismo ou perdas 

materiais aparentes, pois são silenciosos e cotidianos, deixam poucos indícios e exigem 

memória para reconhecê-los e criatividade para enfrentá-los. 

As perdas podem ser definidas como desperdícios que ocorrem nos processos 

produtivos, sejam eles operacionais, financeiros ou administrativos. Nas organizações as 

perdas nos processos produtivos e/ou desperdício estão presentes na maioria dos fluxos de 

trabalho, acarretando aumento de custos e de tempo (SORDI, 2018). 

Para Carrijo & Lima (2008) que estudam a forte influência dos japoneses na TPM-

Total Productive Maintenance, iniciada nos anos 70, com seus métodos de eliminação de 

desperdícios e melhoria nos procedimentos para elevar a produtividade e qualidade, também 

afirmam que os desperdícios nos processos operacionais de fabricação e manutenção causam 

perdas com o desperdício de insumos, energia, retrabalhos entre outros, mas via de regra, são 

pouco analisadas de forma sistemática. Esta afirmação ratifica o que Aragão & Bornia (2007) 

destacam ao sinalizar que um gerenciamento eficaz deve implementar um sistema de 

maximização de benefício vs custo, que identifique e consiga quantificar as perdas e auxilie 

na melhoria da eficiência. 

Para Suzuki (1992) os princípios aplicados de gestão às empresas precisam perseguir a 

Perda Zero, Defeito Zero e Acidente Zero. 

No setor elétrico às Perdas de Energia e inadimplência causam grandes impactos 

negativos nos resultados das Empresas, além das perdas nos processos operacionais. Para 

Messinis & Hatziargyriou (2018) o roubo tem sido uma importante questão recorrente para os 

operadores do sistema elétrico e os investimentos em métodos simples como substituição de 

medidores não são mais suficientes. 

As Perdas de Energia são divididas em dois grupos, sendo Perda Técnica e Perda Não 

Técnica ou Perda Comercial, que podem ser expressas pelas seguintes equações: 
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PERDA GLOBAL = PERDA TÉCNICA + PERDA COMERCIAL 

Ou conforme define a ANEEL no PRODIST – Módulo 7 de 2010 (Cálculo de Perdas 

na Distribuição) 

 

PPNT = PPD – PPT [%] 

 

Sendo: 

Percentual de Perda Não Técnica (PPNT) 

Percentual de Perda na Distribuição (PPD) 

Percentual de Perda Técnica (PPT) 

 

 

3.1.1 Perda Técnica 

 

Para ANEEL (2015) a Perda Técnica é a energia dissipada na rede elétrica, através do 

calor ou efeito Joule em seus condutores, que ocorre no processo de transporte da energia 

(transmissão e distribuição). Também nos ramais de ligação de consumidores, perdas no 

núcleo dos Transformadores, efeito Corona na ligação dos isoladores, Corrente de Foucault, 

Fator de Potência nas Cargas, Harmônico e Efeito da Tensão nas Barras das Subestações 

(COUTO, 2010; CRUZ & RAMOS, 2014). 

As perdas na transmissão, ou Rede básica, são a diferença entre a energia gerada e 

entregue para a rede de distribuição. As Perdas na Distribuição segundo ANEEL (PRODIST – 

Módulo 7, 2010), são subdivididas em Rede de Alta tensão, Rede de Média Tensão, Rede de 

Baixa Tensão, transformadores, ramais de ligação e medidores. 

O combate às Perdas Técnicas, demanda alto investimento em infraestrutura da Rede 

Elétrica e tecnologia e seu percentual é muito reduzido em relação às Perdas Não Técnicas. 

 

3.1.2 Perda Não Técnica (PNT) 

 

Segundo a definição do próprio órgão regulador do setor elétrico nacional, ANEEL 

(2015) a Perda Não Técnica ou Perda Comercial é a energia perdida em função das fraudes, 

os chamados “gato de luz” (adulterações no medidor, desvios direto da rede e ligações 

clandestinas), além de defeitos na medição e perdas administrativas (erro de leitura em 

campo, falta de acesso ao medidor, falha de cadastros, erros de faturamento, fraudes internas 

comerciais e inadimplência) causadas por falhas nos processos. 

Para Rocha (2003) as Perdas Comerciais são causadas por erros de conexões do 

medidor, especialmente indiretos que utilizam-se de Transformadores de Corrente; baixa 
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qualidade do medidor; manipulação fraudulenta do medidor; modificações nas conexões; 

erros acidentais na leitura; erro de transmissão de dados lidos; erro intencional de leitura de 

medidor e erros de faturamento. 

Entretanto para Ortega (2008) as causas das Perdas Não Técnicas são os furtos 

(ligações diretas e clandestinas), fraudes nos medidores, irregularidades nos equipamentos e 

Perda Administrativa. Há conceitos ainda mais simplificados como o de Ramos (2014) que 

define as Perdas Comerciais como o somatório das Perdas por intervenção ilícita com as 

Perdas Administrativas, pois considera os defeitos na medição como parte da falha no 

processo da concessionária. Na mesma direção, Saisse (2016), define as Perdas Não Técnicas 

como furto de energia, erros de leitura de medidores, consumidores clandestinos e falha de 

atualização dos bancos de dados e cadastros. 

Apesar de altos investimentos em tecnologia e em operações de campo, as PNT, junto 

com a inadimplência, continuam a impactar os resultados das empresas.  

 Os fatores críticos que influenciam decisivamente essas Perdas são: Ocupação Urbana 

Irregular, Inadimplência, Aspectos Sociais como a violência, o custo da energia elétrica, e 

aspectos culturais (ORTEGA, 2018). Frankhauser e Tepic (2007), demonstram que a 

tendência da fraude não se refere ao valor da tarifa, mas no impacto que a tarifa exerce na 

renda. Exemplificam com situação do leste europeu, onde o gasto com energia compromete 

em média 4% da renda familiar, mas entre as famílias mais pobres e o impacto chega a 10%, 

o que acreditam aumentar o risco da inadimplência, e por consequência de Perdas. No Brasil, 

tomando por referência uma renda familiar de 1 salário mínimo (R$ 954,00 em dezembro de 

2018) um consumo médio entre 161 kWh e 172 kWh no Sudeste (EPE – 2018 Consumo 

Mensal por Classe e Regiões), mais o faturamento de Iluminação Pública e Bandeira tarifária, 

este percentual pode ultrapassar os 15% da renda familiar (DIEESE, 2018). 

Segundo Cruz e Ramos (2014) os fatores socioeconômicos além de variáveis 

operacionais, influenciam diretamente nas Perdas, as variáveis destacadas são: Densidade de 

Consumo, Grau de Ruralidade, Eficiência Governamental, Taxa de Homicídio, Renda per 

Capita, DEC (Duração Equivalente por Consumidor) e IASC (Índice ANEEL de Satisfação 

do Consumidor).  A influência direta e indireta das variáveis citadas transforma o combate às 

Perdas em algo tão complexo. 

Para ANEEL (AP023/2014 FINAL, 2015) há três modelos que avaliam a 

complexidade socioeconômica do combate às Perdas, construídos a partir das variáveis 

apresentadas nos modelos C, G e H, representados no quadro 6. 
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Quadro 6: Variáveis socioeconômicas 

 

Código Variáveis socioeconômicas Fonte 

Vio Violência - óbitos por Agressão DATASUS 

pob2 % de pessoas com renda per capta inferior a 1/2 salário mínimo IBGE/IPEA 

Gini Gini IBGE 

sub2 

Precariedade - % de pessoas em domicílios subnormais (Censo 

2010) IBGE 

lixo.u Coleta de lixo – urbano IBGE 

Inad Inadimplência do setor de crédito – BACEN BACEN 

Mbr.Mb1Mbr Mercado baixa Renda / (Mercado B1 total) SAMP 

Mbr.Mbt Mercado baixa Renda / (Mercado BT total) SAMP 

Fonte: Nota técnica 106/2015 – SGT/SEM/ANEEL 

 

Ao unificar os 3 modelos da ANEEL, mais os modelos de Ortega, Ramos e Cruz, tem-se a 

seguinte comparação, como mostra a quadro 7. 

 

 

 

Quadro 7: Unificação de Modelos de complexidade socioeconômica 

 

Código ORTEGA CRUZ/RAMOS
ANEEL

Modelo C

ANEEL

Modelo G

ANEEL

Modelo K

Violencia - óbitos por Agressão / TX de Homicidio X X X

% de pessoas com renda per capta inferior a 1/2 salário mínimo X X

Gini (desigualdade social) X

Precariedade - % de pessoas em domicilios subnormais )Censo 2010) X X X

Coleta de lixo - urbano X X X

Inadmplência do setor de crédito - BACEN X X

Mercado baixa Renda / (Mercado B1 total) X

Mercado baixa Renda / (Mercado BT total) X X

Densidade de Consumo X

Grau de Ruralidade X

Eficiencia Governamental X

renda per capta X

DEC X

IASC X

Ocupação Urbana Irregular X

TX de inadimplencia X

Custo de Energia X

aspectos culturas de Inadimplencia X  
Fonte: Elaboração própria, a partir da compilação das informações da ANEEL, Ortega, Cruz e 

Ramos 

 

 Dos aspectos apresentados no quadro 7, outros fatores que acirram a questão 

econômica, são o índice de desemprego, apresentado no gráfico 3, e valor da tarifa, pois o 

Brasil tem a 6° tarifa mais cara do mundo e uma crescente taxa de desemprego. 
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Gráfico 3: Taxa de desemprego BRASIL 

 

 
 

Fonte: IBGE, 2018, disponível em www.https://agenciadenoticias.ibge.gov.br – consultado 

em 08/09/2018 

 

Especificamente no Estado do Rio de Janeiro, a complexidade socioeconômica 

apresenta alguns agravantes, além das variáveis apresentadas no Quadro 7, o estado enfrenta a 

segunda maior taxa de desemprego do Brasil com 14,9% (IBGE, 2018); alta taxa de ocupação 

urbana irregular, segundo censo IBGE de 2010, 23,2% dos moradores de favela do Brasil 

estão no Rio de Janeiro; alta densidade populacional; Governo ineficaz (de junho de 2016 até 

fevereiro de 2018, o Rio de Janeiro entrou em Estado de Calamidade Pública, no âmbito da 

Administração Financeira (Decreto Estadual 45.692 de 17 de junho de 2016), também  entrou 

em Estado de Recuperação Fiscal (Decreto Estadual 7.629 de 09 de junho de 2017) e sofre 

Intervenção Federal na Segurança Pública desde fevereiro de 2018 (Decreto 9.288 de 16 de 

fevereiro de 2018). Sem dúvida a questão da Segurança Pública é um grande desafio no que 

refere aos índices de furto de energia, já que nas denominadas áreas de risco, se concentram 

45% dos furtos. No entanto, cabe ressaltar que os demais 55% dos furtos de energia, estão 

localizados em residências, comércios e indústrias fora das áreas de Risco (ANDRADE, 

2016). 

Diante desse cenário caótico, as 2 maiores empresas distribuidoras que atuam no 

estado do Rio de Janeiro, são respectivamente a sexta e a sétima empresa em Perdas no Brasil, 

conforme gráfico 4 (ABRADEE, 2017). O que aponta para uma perda de aproximadamente 

1/4 da energia gerada. A perda, além de um sério problema econômico para as empresas do 

setor, acarreta em falta de arrecadação fiscal para o governo e prejudica a população que 

acaba pagando este custo adicional. Acrescenta-se a tudo isso as questões referentes à 

sustentabilidade, pois somente nas duas concessionárias do Rio de Janeiro perde-se o 

http://www.https/agenciadenoticias.ibge.gov.br
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equivalente a 95% de toda energia produzida no Brasil por derivados do petróleo, ou seja, 

uma energia dita “suja”. Desta forma, as perdas de energia tornam-se mais do que um 

problema econômico, mas também um grande problema ambiental e social, e torna-se cada 

vez mais cara (Anuário Estatístico de Energia Elétrica, 2017). 

 

 

Gráfico 4: Percentual de Perdas do sistema global em 2017 (ref. 2016) 

 

 
 

Fonte: ABRADEE, 2017 disponível em http://www.abradee.org.br/setor-de-

distribuicao/furto-e-fraude-de-energia/ consultado em: 08/09/2018 

 

Para combater este grave problema, o investimento em tecnologia tem mostrado ser 

um método eficiente que auxilia o combate ao furto de energia, mas a utilização de 

ferramentas de qualidade e a busca da melhoria dos processos que interferem direta ou 

indiretamente, poderá tornar todo este investimento ainda mais eficaz. 

Entretanto deve-se atentar para o estudo de Warrak e Filho (2013), onde verificam que 

o alto investimento no combate ao furto em uma empresa de energia, foi apontado como um 

dos fatores de dificuldade na implementação em GP, pois o forte investimento leva a forte 

cobrança para resultados de curto prazo sem estarem no nível de maturidade suficiente. 
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3.1.2.1 Perda por Furto 

 

O combate às Perdas Comerciais em empresas com alto índice de Perdas é 

predominantemente focado no combate ao Furto, que segundo Ramos (2014), caracteriza-se 

pelo ato intencional, consciente e de má fé, de um cliente em relação à concessionaria de 

energia, que origina da intenção de um favorecimento irregular, causado pela queda da conta 

de energia, sem a redução do consumo ou de uma regularização indevida de uma instalação 

cortada por ação de inadimplência. 

Para dar uma amostra dos custos envolvidos, verificou-se em dados público, que a 

LIGHT SESA em 2017 investiu R$ 222 milhões no combate ao Furto de Energia e R$ 251 

milhões em 2016. (Relatório RI 2017 disponível em: 

http://www.light.com.br/Repositorio/Sustentabilidade/Relatorio%20Anual%20Light%202017

.pdf ultimo acesso em 13/09/2018 ). 

Ramos (2014) caracteriza as ações de campo da seguinte forma:  

 

a) As ações de campo podem ser divididas em duas etapas: 

- Ação de Campo etapa Seleção – utilização de ferramentas de inteligência 

como redes neurais e lógica fuzzy
2
 entre outras, na indicação probabilística de 

irregularidades; 

- Ação de Campo etapa Inspeção - esta etapa consiste no serviço de inspeção 

em campo para que equipes possam constatar as Fraudes em Medidores, 

Transformadores de Corrente, Transformadores de Tensão, Chave de Aferição, 

Desvios no ramal de ligação e Ligação Clandestina (residências sem medidor). 

Para caracterização das irregularidades, conforme Artigo 129, §1º, inciso I, da 

resolução 414 da ANEEL, deve-se emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção 

(TOI), e produzir conjunto de evidências para caracterização e apuração do 

consumo não faturado ou faturado a menor; 

 

b) Investimento em equipamento e tecnologia - substituição de medidores, 

redes inteligentes (SMART GRID) e em monitoramento de dados de medição 

                                                 
2
 Redes Neurais são sistemas computacionais capazes de aprenderem sozinhos e reconhecerem padrões, uma 

das utilizações no setor elétrico, consiste em identificar padrões de comportamento de fraudadores; Lógica 

Fuzzy ou lógica difusa ou multivalorada que tem por finalidade modelar variáveis imprecisas. Também podem 

ser utilizadas para identificar padrões de comportamento dentro de múltiplas variáveis. 

http://www.light.com.br/Repositorio/Sustentabilidade/Relatorio%20Anual%20Light%202017.pdf
http://www.light.com.br/Repositorio/Sustentabilidade/Relatorio%20Anual%20Light%202017.pdf
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(Memória de Massa, Página Fiscal, Alarmes de Ângulos de Tensão e de 

Corrente, Potência Negativa, Desbalanceamento de Corrente, Corrente 

Diferencial de Neutro, etc.); 

 

c) Relacionamento com Comunidades – atuação em comunidades com 

programas regulatórios, visando à aproximação institucional que permita ações 

de combate ao furto, inadimplência e retirada de ligações clandestinas; 

 

d) Ações de Eficiência Energética – incentivando os consumidores com a 

utilização racional e eficaz da energia, e consequente diminuição dos gastos. 

 

3.1.2.2 Perda Administrativa 

 

As Perdas Administrativas ao contrário das Perdas Técnicas e do Furto de Energia, 

não demanda altos investimentos em tecnologia e ações operacionais, pois são causadas por 

falhas nos processos administrativos das empresas que deixam de faturar e que podem ser 

reduzidas através de melhoria dos mesmos. As principais causas das Perdas Administrativas 

são: Falha no Cadastro dos Clientes, Faturamento Incorreto, Fuga de Débito e 

Responsabilidade, e Manipulação de Dados em Sistemas Comerciais (CRUZ & RAMOS, 

2014; ORTEGA, 2008; CALILI, 2005). Costa (2005) sinaliza que as Perdas Administrativas 

correspondem a aproximadamente 10% das Perdas Não Técnicas. 

Alguns procedimentos precisam ser acompanhados de fim a fim para evitar ou mitigar 

essas Perdas, a saber: 

- Defeito nos equipamentos – necessário acompanhar se há códigos de leitura 

com indicações de prováveis defeitos, pendências de execução de 

normalização de equipamentos, reclamações de clientes, ações de emergência 

(operação ou prontidão) ou eventos detectados por alarmes (Alarmes de 

Corrente, Tensão, Ângulos Fasoriais, etc.) quando existir telemedição
3
;  

- Falha no cadastro – O cadastro dos clientes no sistema comercial é a primeira 

etapa do estabelecimento da relação comercial. São cadastrados os dados 

pessoais de pessoa física ou os dados comercias de pessoas jurídicas, além das 

                                                 
3
 Telemedição é um conceito de transmissão de dados de medição via telemetrias por sinais de GPRS (Serviços 

Gerais de pacotes por Rádio – telefonia celular), Rádio Frequência ou internet. Com esta nova tecnologia não é 

mais necessário a presença de funcionários para coletar os dados dos medidores de energia. 
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informações de medidor, selo, data do lote, tipo de ligação, tipo de proteção, 

etc. As informações dos Clientes ou Parceiros de Negócios são as responsáveis 

pela criação ou alteração das contas que são emitidas ou faturadas, a falta dos 

dados pode deixar de gerar faturamento e a alteração dos dados de forma 

irregular com alteração de responsabilidade ocasiona a denominada fuga de 

débito, pois pela resolução 414/2010 da ANEEL, não se pode imputar ao novo 

Parceiro os débitos do Parceiro anterior, exceto nos casos de comprovação de 

sucessão previstos no artigo 128 da resolução 414/2010 da ANEEL.  

- Encerramento de contrato – conforme artigo 70 da resolução 414/2010 da 

ANEEL, o termino da relação contratual pode ocorrer por solicitação do 

consumidor ou facultado a distribuidora conforme §1º quando houver 2 ciclos 

completos de suspensão. No primeiro caso uma das estratégias é o 

encerramento do contrato atual e imediata solicitação de um novo contrato, 

através de um novo pedido de nova ligação, como recurso para fugir do débito 

do contrato anterior, utilizando do §4º que proíbe o encerramento contratual 

atrelado ao pagamento de dívida, juntamente com falha no processo de 

vistoria, que aprova uma nova ligação, onde há vestígios de instalação 

existente. No segundo caso, do encerramento pela distribuidora, precisa haver 

acompanhamento dos clientes contumazes. 

- Furto Financeiro – no contrato de clientes do Grupo A, em geral na média 

Tensão, que possuem modalidade tarifária horárias azul
4
 ou verde

5
, que 

possuem cobranças diferenciadas nos horários Ponta
6
 e Fora Ponta. Neste caso 

pode haver duplo fornecimento, duas instalações, onde a segunda instalação é 

ligada indevidamente, seja utilizada no horário de ponta, com isso evita que o 

                                                 
4
 aplicada às unidades consumidoras do grupo A, caracterizada por tarifas diferenciadas de consumo 

de energia elétrica e de demanda de potência, de acordo com as horas de utilização do dia. Fonte: 

http://www.aneel.gov.br/tarifas-consumidores 

5
 modalidade tarifária horária verde: aplicada às unidades consumidoras do grupo A, caracterizada 

por tarifas diferenciadas de consumo de energia elétrica, de acordo com as horas de utilização do dia, 

assim como de uma única tarifa de demanda de potência. Fonte: http://www.aneel.gov.br/tarifas-

consumidores 

6
 horário de ponta refere-se ao período composto por 3 (três) horas diárias consecutivas definidas 

pela distribuidora considerando a curva de carga de seu sistema elétrico, aprovado pela ANEEL para 

toda a área de concessão, com exceção feita aos sábados, domingos, e feriados nacionais. Fonte: 

http://www.aneel.gov.br/tarifas-consumidores 
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consumidor pague a multa por estar consumindo neste horário e economiza 

com aluguel de geradores e compra de combustíveis fósseis. 

- Medidor fora de cadastro – ou no popular “Medidor Ninja”, onde são 

instalados medidores furtados ou fora do controle, ligados corretamente sem 

fraude, mas que ficam à margem do cadastro e, portanto, não possui 

faturamento. 

- Erro de Faturamento - No processo de faturamento de uma distribuidora 

existem 8 principais etapas para se faturar um cliente:  

i. Cadastro no sistema comercial 

ii. Medição do consumo 

iii. Emissão do Roteiro de Leitura 

iv. Leitura dos dados medidos 

v. Coleta do Arquivo de Leitura 

vi. Faturamento dos dados lidos 

vii. Emissão da Fatura 

viii. Entrega da Conta 

 

Entretanto, quando por razões explicitadas na referida resolução houver faturamento 

incorreto, existem procedimentos e prazos regulatórios para recuperar a energia faturada a 

menor, estabelecidos pelos artigos 113, 115 e/ou 129 da resolução 414 da ANEEL. No 

entanto, quando os prazos de documentação de evidências, comunicação ao cliente ou de 

cobrança são extrapolados, perde-se a possibilidade de recuperar integral ou parcialmente os 

valores de energia devidos pelos clientes. 

 

3.1.3 EFICIÊNCIA OPERACIONAL (PERDAS OPERACIONAIS) 

 

 

Como verificado no item 4.1.2 fatores de ineficiência operacional fazem parte das 

complexas variáveis causadoras das Perdas Comerciais ou Perdas Não Técnicas (PNT), como 

a IASC e o DEC. 

Para Radomir (2013) que estuda a prestação de serviços, quanto maior o nível de 

satisfação do empregado, maior será o nível de satisfação do cliente. Isso torna a Gestão de 

pessoas uma das dimensões fundamentais para entender os resultados da IASC. 
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Já o estudo de Dijkman, Lammers & Jong (2015), estabelece correlação direta entre o 

Nível de maturidade e o desempenho operacional essencial no entendimento dos resultados do 

DEC. 

Outro fator que demonstra a relevância da eficiência operacional é que na composição 

da tarifa de energia, existe uma parcela B, exigência do órgão regulador, que se refere ao 

investimento na melhoria da eficiência que é reconhecida na revisão tarifária conforme a 

figura 8 e no detalhamento da composição da tarifa nas figuras 9 e 10. 

 

 

Figura 8: Composição tarifária 

 
Fonte: ANEEL – Composição da Tarifa - 2017 

 

 

  

Gráfico X: Composição da Parcela A 

 

 
Fonte: Elaboração própria, com base nas informações ANEEL 2017 

Figura 9: Composição da Tarifa - Parcela A 
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Fonte: Elaboração própria, baseado nas informações ANEEL 2017 

 

Para um dos importantes presidentes da Toyota, Fujio Cho, Perda é qualquer coisa que 

não seja a quantidade mínima de equipamentos, materiais, peças e trabalhadores que não 

sejam essenciais a produção (MARQUES & MELLO, 2013). 

Para Aragão & Bornia (2007) as principais perdas no processo produtivo são: Perdas 

relativas a paradas programadas, Perdas Relativas a ajustes de produção, Perdas relativas a 

falhas de equipamentos, Perdas relativas a falhas operacionais, Perdas em produção normal, 

Perdas relativas à produção anormal, Perdas relativas à produção Off-Spec / rejeitos Perdas 

relativas à Reprocessamento. 

Segundo Marques e Mello (2013) as perdas operacionais são causadas pela 

superprodução, perda por espera que é subdividida em espera do processo e espera do lote, 

perdas por movimentação, perda por excesso de estoque, perda por transporte, perdas no 

processamento e perdas pela fabricação de produtos defeituosos. 

Produtividades muito acima do planejado, ou seja, superprodução pode causar 

gargalos na etapa de fornecimento de material ou até mesmo na etapa posterior. Por exemplo, 

numa área de inspeção de campo, que aplica TOI acima do planejado deve-se observar que há 

prazos regulatórios para o envio do comunicado ao cliente e prazo do laboratório, quando a 

irregularidade constatada ocorrer no medidor, e quando estes prazos não são cumpridos pode-

Figura 10: Composição da Tarifa - Parcela B 
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se perder o direito de cobrar a diferença da energia entregue e faturada retroativamente. O 

mesmo exemplo pode-se usar para Novas Ligações, Corte por inadimplência, entre outras. 

Outro fator comum de ineficiência operacional é o tempo de deslocamento entre 

serviços, geralmente causado por falha na roteirização geográfica dos serviços ou pela 

roteirização obrigatória por tipo de serviço, devido à falta de equipes multifuncionais. 

Boas práticas como confirmar o atendimento de religações e emergenciais, checar se 

as etapas planejadas foram todas executadas, checar se o preenchimento das informações e 

evidências como fotos foram realizadas dentro do esperado, se as informações solicitadas em 

aferições ou inspeções de aprovação de padrão para ligação nova ou aumento de carga foram 

todas prestadas com clareza, principalmente em casos de reprovação, são fundamentais para 

diminuir a  perda de eficiência com retrabalhos e aumentar o índice de insatisfação do cliente. 

Inclui-se ao desafio de combate as Perdas, o desafio das empresas tornarem-se cada 

vez mais eficientes, nesse sentido as mesmas têm vivido processos de redução do quadro de 

funcionários, redução do nível de investimento e fusões entre empresas. Segundo relatório da 

ABRADEE (2018) com a prática das fusões de empresas do ramo, atualmente 4 grupos detém 

63.5% do mercado nacional. A ENEL, empresa estatal italiana, detém 18,3% do setor elétrico 

brasileiro, devido a incorporação das antigas empresas distribuidoras AMPLA, COELCE, 

CELG e ELETROPAULO, o grupo Nacional CEMIG possui 17,3% pela incorporação da 

CEMIG e LIGHT, o grupo Chinês State Grid tem 15,1 % do mercado (CPFL Paulista, CPFL 

Piratininga, CPFL Santa Cruz, RGE e RGE Sul) e o grupo Espanhol IBERDOLA representa 

12,8%  (COELBA, CELPE, COSERN e ELEKTRO), conforme figura 11. 
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Fonte: Elaboração própria com base nos dados ANEEL 2018 

 

Além deste complexo cenário econômico das fusões, setor enfrenta outros desafios 

como: 

- Projeto de Lei 8652/17 que propõe alteração da lei 10.848/04 que trata de 

comercialização de energia elétrica, que vedará as concessionárias o repasse dos prejuízos em 

decorrências aos furtos de energia aos consumidores; 

- Tarifa branca, que cobrará do consumidor valores diferenciados da tarifa, com valor 

maior no horário ponta (dias de semana de 18h às 21h), um custo intermediário no horário de 

transição (17h às 18h e de 21h às 22h) e um valor menor nas demais horas (BOLETIM 

ENERGÉTICO – Set/2017); 

- Micro e Minigeração Distribuída (MMGD), permite que o consumidor possa gerar 

sua própria energia elétrica a partir de fontes renováveis ou cogeração qualificada, com 

Figura 11: Desenho da distribuição dos principais Grupos 
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injeção do excedente da energia gerada na rede de distribuição. Apenas na LIGHT verificou-

se entre agosto de 2016 e agosto de 2017, um aumento de 462% da capacidade instalada, 

dessa modalidade, o que ratifica os potenciais problemas dessa modalidade para as empresas 

do setor (BOLETIM ENERGÉTICO – Set/2017), acrescidos do crescimento e incentivo do 

Mercado Livre (ACL – Ambiente de Contratação Livre), da Tarifa Binômia e o aumento da 

participação de fontes alternativas. 

Com estas ações estratégicas do setor elétrico, pretende segmentar e diminuir de forma 

significativa o consumo e/ou a tarifa de grande parte dos consumidores denominados cativos, 

esta redução afeta os consumidores preocupados com consumo, logo, a parcela de 

consumidores que de alguma forma, pagam pelos clientes fraudadores. Nesse sentido, essas 

ações podem provocar uma redução financeira e/ou de energia no numerador da expressão da 

Perda, sem reduzir na mesma proporção o denominador, consequentemente aumentando a 

perda financeira. Esta condição obrigará que as empresas se tornem cada vez mais eficientes 

operacionalmente para evitar prejuízos. 

Além dos desafios descritos, para Warrak & Filho (2013), no estudo de uma empresa 

do setor elétrico, as causas mais importantes do insucesso na implementação em GP e que 

contribuem diretamente para as falhas operacionais e administrativas são: 

a) Falta de Conhecimento de fato ou desatualização em GP, embora muitos gestores 

considerem ter essa habilidade; 

b) Cobrança por resultados em curto prazo, sem a maturidade necessária; 

c) Resistência dos gestores (principalmente); 

d) Falta de visão por processo; 

e) Modelo mexe com a estrutura de poder; 

f) Falta de visão sistêmica; 

g) Cultura de padronização, voltada para visão funcional; 

h) Falta de visão subjetiva, querem enxergar somente a forma explicita até o que não 

é possível; 

i) Falta do envolvimento das áreas diretamente afetadas no planejamento; 

j) Validação excessiva de pessoas torna trabalho cansativo; 

k) Área de gestão pouco evoluída; 

l) Dificuldade de conciliar a visão estratégica, de funções técnicas e de processo. 
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4 METODOLOGIA 

 

Este capítulo descreve a metodologia do desenvolvimento e aplicação do instrumento 

de pesquisa construído a partir das novas dimensões apresentadas na revisão da literatura. Foi 

subdividido em cinco (5) tópicos, sendo: Classificação da pesquisa (Estrutura Metodológica), 

Alinhamento das Dimensões, Instrumento de Coleta de Dados, Universo e Amostra e 

Fundamentação do Questionário e Entrevistas. 

 

 

4.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Trata-se de pesquisa do tipo aplicada e exploratória. Aplicada, porque visa auxiliar na 

solução de problemas práticos que existem nas organizações e principalmente na área 

estudada e exploratória, pois adota tanto a pesquisa bibliográfica, quanto o estudo de caso, na 

construção de uma nova ferramenta de avaliação de maturidade, baseada em ferramentas já 

consolidadas na literatura. Quanto ao propósito, este estudo classifica-se como descritivo, pois 

procurou desenhar um quadro do nível de maturidade em Gestão por Processos (GRAY, 

2012). Quanto aos meios de levantamento de dados, a pesquisa foi bibliográfica, pois contou 

com fontes secundárias na revisão da literatura, utilizou termos de buscas estruturados na base 

Scopus, ISI e Scielo, além de Livros, Teses e Dissertações, para fornecer base teórica e 

extração dos principais temas. Conta, ainda, com pesquisa documental, a partir de 

documentos de domínio público da organização estudada e do órgão regulador do setor 

elétrico (ANEEL), sobre modelos de gestão e resultados da empresa e do setor elétrico em 

geral.  

A pesquisa de campo (fontes primárias) foi realizada com a aplicação de questionário, 

para verificação do nível de percepção dos entrevistados sobre o tema. Este questionário foi 

aplicado em 3 setores de uma empresa do setor elétrico brasileiro.  

 

 

4.2 ALINHAMENTO DAS DIMENSÕES  

 

Embora as ferramentas de BPM estejam cada vez mais difundidas, a variação dos 

modelos ainda causa imprecisões, o que afasta a literatura da prática. Outro fator é que as 
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ferramentas de BPM apresentam algumas diferenças. A ferramenta BPMM foca nas 

dimensões Alinhamento Estratégico, Governança, Métodos, Tecnologia da Informação, 

Pessoas e Cultura, mas não tem clareza com a Gestão do Conhecimento. Além disso, há 

autores como Niehaves, Plattfaut & Becker (2013), que inserem a Liderança na Cultura e não 

em Gestão de Pessoas, como sugerem outras ferramentas como MEG. 

Já as ferramentas baseadas na CMM preconizam definição de Gestão do 

Conhecimento, projetos, controles, manuais e configurações e acordo com fornecedores que 

conceitualmente estão alinhadas com a Governança, além da garantia de processos e produtos, 

podendo definir como Tecnologia e Informação, mas sem deixar clara a atuação em Gestão de 

Pessoas. 

Outras ferramentas como a PEMM, que trata de infraestrutura de TI e RH dentro da 

mesma dimensão e pouco trata da questão de alinhamento estratégico. A MMGP, que também 

foi construída dentro do modelo CMM, por outro lado, não prioriza a Gestão de Pessoas. 

O COBIT, também desenvolvido para TI, não valorizam a Gestão de Pessoas e Gestão 

do conhecimento, apesar de algumas citações nesse sentido. 

Para alinhar estas diferentes interpretações na criação de um modelo unificador para 

ser utilizado no setor elétrico brasileiro, foram reunidos na figura 12 as principais 

características das 6 ferramentas escolhidas na bibliometria, isso possibilitará abranger o 

maior número de temas.  

Ainda para facilitar a compreensão deste estudo, foi retirada destas 6 ferramentas 

escolhidas Dimensões principais, onde foram inseridos os 31 itens levantados dentro de cada 

dimensão de acordo com a área de conhecimento. 
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Figura 12: Ferramentas e itens 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Após a unificação dos temas numa única tabela (figura 12), foi possível verificar com 

mais clareza a falta de homogeneidade entre os temas das ferramentas de BPM, desconstruí-

las e reagrupá-las por conceitos e definições dentro das Dimensões mais citadas conforme o 

quadro 8 e a representação gráfica na figura 13. 
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Quadro 8: Transformação de Dimensões e Unificação de Conceitos 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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Figura 13: Ferramentas classificadas por Dimensões 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

O resultado obtido agrupa todos os itens apontados nas dimensões: Gestão do 

Conhecimento, Governança, Liderança/Gestão de Pessoas, Alinhamento Estratégico e 

Tecnologia e Inovação.  

 

 

4.2.1 Gestão do Conhecimento 

 

Pode-se afirmar que o principal motivador da Gestão por processo é a melhoria dos 

processos chaves das organizações ou o aumento da eficiência das organizações, sejam eles 

através de manutenção ou reposicionamento estratégico, seja na busca de melhoria continua 

ou geração de valor aos produtos ou serviços.  

Segundo Sordi (2018) embora a utilização de software de BPM estejam cada vez mais 

especializados, eles não abrangem toda a complexidade que as organizações estão inseridas, 
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portanto ainda há demanda para aplicação de ferramentas genéricas atendidas pela Gestão por 

Processos.  

Para BURLTON (apud SORDI, 2018 p.235) os Processos de Negócios são ativos da 

empresa, tanto como recursos humanos, facilidades, tecnologias, e informações, que bem 

gerenciados trarão retorno pela melhoria do desempenho. Como uma dimensão que envolve e 

integra todas as demais numa organização, o autor coloca o conhecimento permeando todos 

os demais recursos, como podemos verificar na figura 14. 

 

Figura 14 : Recursos Organizacionais utilizados na Gestão por Processos 

 

 

Fonte: BURLTON, 2001 apud SORDI, 2018, p:235 

 

A Aplicação prática da Gestão do Conhecimento na Gestão por Processo é poder 

sustentar o processo de melhoria continua, permitir inovação e recolocação estratégica de uma 

organização. Segundo Takeuchi & Nonaka (2008) o sucesso das empresas Japonesas está em 

construir conhecimento organizacional, difundi-lo e repassá-lo aos seus processos, serviços e 

produtos, em contraponto a cultura Ocidental, em que grande parte das empresas acreditam 

que o Conhecimento, limita-se ao formato explícito, como manuais, procedimentos e 

fórmulas. O modelo de Nishida da Espiral do Conhecimento, conforme figura 15, onde as 

dimensões passam pela socialização, externalização, internalização e combinação do 
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conhecimento. Esta associação do conhecimento, onde há integração do conhecimento tácito e 

explícito, afirma que não há separação entre tácito ou explicito. 

 

Figura 15: Espiral do Conhecimento 

 

 

Fonte: Adaptação do Livro Gestão do Conhecimento. Disponível em: 

http://www.dgz.org.br/jun08/Art_02.htm, consultado em: 22/03/2018 

 

Embora existam vários fatores diretos e indiretos de Gestão do Conhecimento com 

outras dimensões que se correlacionam entre si, conceitualmente podemos dividir nos 

seguintes temas: Cultura de Compartilhamento, Capacitação, Mapeamento das Competências 

e Melhoria Contínua. 

 

4.2.1.1 Competência ou Requisitos Técnicos 

 

Trata-se de competência técnica que o profissional adquire para estar habilitado para o 

exercício de suas funções e para o seu desenvolvimento profissional. Embora seja decisiva 

nas contratações ou promoções, em comparação com as demais competências, tem menor 

influência no desempenho, que podem ser exemplificadas pela formação acadêmica, cursos, 

treinamentos formais e informais e expertise adquirida (JUNIOR & SCUCUGLIA, 2011). 

 

 

http://www.dgz.org.br/jun08/Art_02.htm
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4.2.1.2 Competência ou Requisitos Comportamentais 

 

São as competências essenciais, pois medem a qualidade das atitudes, características 

intelectuais e comportamentais e também  como os indivíduos reagem às pressões e influência 

do ambiente (JUNIOR & SCUCUNGLIA,2011). 

 

4.2.1.3 Habilidades 

 

Este requisito está ligado diretamente com o conhecimento tácito, pois habilidade se 

refere a saber executar e este requisito, também conhecido como expertise, aumenta quanto 

mais se adquire experiência. Ou seja, quanto mais se pratica, treina, erra e acerta mais se 

adquire habilidades. Este requisito também se encontra nos modelos PEMM e BPMM, como 

um dos itens que compõe, respectivamente, Executores e Pessoas. (SORDI, 2018) 

 

4.2.1.4 Avaliação de Desempenho e Performance 

 

Segundo Paula & Nogueira (2016), a implementação das avaliações são ações de 

melhorias individuais e coletivas que permitem que tanto a equipe quanto os indivíduos se 

fortaleçam na busca da melhoria do desempenho.  A avaliação de desempenho passa pelo 

feedback, pois visa comparar o resultado realizado com o resultado esperado, levando em 

conta os resultados obtidos e a forma como foram obtidos para que se faça reflexões que 

permitam mudanças, ou seja, utilizando conceitos de eficácia e eficiência. 

Já a avaliação de performance busca analisar os resultados atuais e projeções, 

buscando evidências e materialidade para se punir ou recompensar o avaliado (JUNIOR & 

SCUCUGLIA, 2011). 

No modelo COBIT, as avaliações encontram-se juntamente com o item de Controle e 

Avaliação, mas esta prática também é encontrada nos itens de Gestor do BPMM e Liderança 

no modelo MEG. 

 

4.2.1.5 Gerência de Requisito 

 

Trata-se da etapa que gerencia os documentos e modelos de negócio, onde estabelece a 

documentação das entradas e saídas esperadas pelos clientes internos e externos, que 
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estabelece o escopo do processo. Para Chiavenato (2014), é essencial entender e documentar 

formalmente todas as solicitações do cliente e seus propósitos. 

 

4.2.1.6 Gerência de Configuração 

 

O gerenciamento de configuração estabelece uma biblioteca ou depositório dos 

manuais e documentações dentro de padrões estabelecidos. Devem ser disponibilizados e de 

fácil acesso aos colaboradores. Para Pagliuso, Cardoso & Spiegel (2010), é recomendável 

gerar documentação com dados relevantes e quando possível, anexar manuais nos sites. 

 

 

4.2.2 Governança em Processos 

 

Embora não se usasse a terminologia de Governança Corporativa em 1981, para 

Drucker (Instituto Drucker, 2010) a Governança estava diretamente ligada à estrutura 

organizacional, na dimensão das Leis, procedimentos e controles para manter a organização 

mesmo quando submetidas a pessoas não tão preparadas (medíocres) e para que os maus 

intencionados possam ser tolhidos. A governança é essencial também, em momentos de 

turbulência, quando as regras não estão claras, para que a organização possa obter o melhor 

resultado possível, mantendo a virtude e liderança. 

Embora atualmente o termo seja amplamente utilizado, sua relevância ganhou peso 

após a lei SOX-Sarbanes Oxley de 2002, criada para restabelecer a confiança dos 

investidores, após crise da bolsa americana com manipulação de informações e desvio de 

grandes empresas. Tornou a Governança Corporativa amplamente conhecida como 

instrumento que visa dar mais transparência às informações geradas pelas organizações, 

permitindo controlar e prestar contas (ARAUJO, GARCIA, & MARTINES, 2017). 

Para alguns autores, o tema de governança deve fazer parte como tema central da 

Gestão por Processos. A governança é o elemento central na proposta de seu modelo de 

gestão por processo, pois é o principal integrador entre os processos, projetos e as estratégias, 

conforme figura 16 (ARAUJO, GARCIA, & MARTINES, 2017). Entretanto os autores dão 

uma dimensão à Governança, como controles estratégicos que devem acompanhar o 

desempenho dos processos e dos projetos para tomada de decisões preventivas ou corretivas 

quando necessário, fornecendo insumos para melhorias, mas sem a clareza de suas funções 

enquanto normatizações e Leis. 
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Figura 16: Modelo de Gestão por Processo de Jeston e Nelis 

 

 

Fonte: ARAUJO, GARCIA, & MARTINES, 2017, p. 86 

 

 

Para Hammer (2017, apud ARAUJO, GARCIA & MARTINES,2017, p86), a 

governança é uma das 4 principais capacidades de maturidade organizacional em processo, 

além da liderança, cultura e expertise, conforme a figura 17. 

 

Figura 17: Modelo de Maturidade PEMM ou Modelo Hammer 

 

 

Fonte: ARAUJO, GARCIA, & MARTINES, 2017, p. 87 

 

Para Araújo, Garcia & Martines (2017), a Governança Corporativa na gestão por 

processos é o conjunto de regulamentos, políticas e leis que direcionam todas as atividades e 



   79 
 

 
 

assim conseguem determinar os responsáveis e envolvidos nos processos, também quais 

ferramentas e métodos devem ser utilizados. 

No Brasil o tema Governança é amplamente divulgado e discutidas as melhores 

práticas pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), além de ser uma 

referência em publicações e certificações no Brasil, integra com outros órgãos internacionais 

de referência, o Global Reporting Initiative (GRI) ,  Institutos de Gobierno Corporativo de 

Latino América (IGCLA) e o Global Network of Director Institutes (GNDI). A definição do 

IBGC para Governança é: 

Governança corporativa é o sistema pelo qual as Organizações 

são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os 

relacionamentos entre proprietários, conselho de administração, 

diretoria e órgãos de controle. As boas práticas de governança 

corporativa convertem princípios em recomendações objetivas, 

alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o 

valor da organização, facilitando seu acesso ao capital e 

contribuindo para sua longevidade. (IBGC 2018,p22). 

 

Portanto dentro da dimensão Governança podemos destacar os seguintes temas: 

Políticas e Leis, Responsabilidade, Métodos, Monitoramento, Relacionamento e Integração. 

 

4.2.2.1 Políticas e Leis 

 

Para Araújo, Garcia & Martines (2017) toda organização, bem como toda a sociedade 

está submetida primeiramente às Leis, além disso devem estar submetidas às políticas e 

normas que conduzem as organizações dentro de normas éticas e legais, que respeitam e 

protegem seus acionistas e donos, seus funcionários, seus clientes, a sociedade e meio 

ambiente, contra intenções duvidosas. 

Pode-se construir um modelo específico para o cenário das empresas que compõe o 

Setor Elétrico Brasileiro (SEB), no qual além da constituição brasileira e Leis trabalhistas, 

também devem ser seguidas normas, leis e regulamentações específicas, tais como: 

- Direitos dos Consumidores; 

- Resoluções da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica); 

- Normativas ONS (Operador Nacional do Sistema); 

- Normativas CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica); 

- INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia); 

- Leis Estaduais e Municipais (exemplo: leis de ocupação de espaço público para 

utilização de postes, leis de trânsito, leis ambientais, etc.). 
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4.2.2.2 Métodos 

 

Método, projeto, desenho ou modelagem para processos, se referem ao modelo pelo 

qual a organização se baseia no modelo de gestão. Os modelos devem ser bem estruturados, 

divulgados, de fácil compreensão e de fácil acesso para todas as partes interessadas. 

Método também pode ser definido como ‘um caminho ordenado e sistemático para se 

chegar a um fim, ou a maneira lógica de organizar a sequência de atividades. (PAIN, 2009) 

 

4.2.2.3 Monitoramento 

 

O monitoramento serve tanto para controle e acompanhamento das metas, quanto para 

acompanhamento dos indicadores estratégicos que mostram o desempenho organizacional. O 

modelo de monitoramento deve seguir as normas e legislações de divulgação e, sobretudo ter 

a transparência necessária para que tanto operacionalmente quanto no nível estratégico, reflita 

a real situação da área e dos fatos. 

Exemplos mais práticos usualmente empregados em empresas do setor elétrico são os 

indicadores operacionais (efetividade de corte, Religação, faturamento, tempo de 

atendimento, reclamações, etc); contratos de Gestão, Participação de Resultados (ou Lucros); 

Indicadores Estratégicos (Perdas Carga Fio, DEC, FEC, PDD, Arrecadação, BRR, GRI, etc.). 

O ANEXO I apresenta exemplo que de Relatório publicado de Gestão e Relação com 

Investidores (GRI). 

 

4.2.2.4 Relacionamento com as partes interessadas ou stakeholders 

 

Relacionamento refere-se à interação com as partes interessadas como a sociedade, 

governo, acionistas, diretores, conselhos e funcionários. Exige o estabelecimento de 

compromissos e pactos (ouvir, considerar as manifestações/reclamações das pessoas ou 

entidades e comunicar-se), promovendo integrações estratégicas com os processos (FNQ, 

2016; PAGLIUSO, CARDOSO & SPIEGEL, 2010) 
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4.2.2.5 Estrutura Organizacional 

 

Refere-se à integração e limites entre as áreas e/ou processos, como se comunicam e 

se interligam dentro da própria organização. 

Devido às especificidades do setor elétrico, no que se refere a modelo de atendimento, 

número de empregados, cálculo de tarifa, entre outras questões, a ANEEL criou a estrutura 

organizacional de uma Empresa de Referência, conforme apresentado na figura 18. 

 

Figura 18: Estrutura Organizacional - Empresa de Referência ANEEL 

 

 

Fonte: Nota Técnica no 166/2006–SRE/ANEEL 

 

 

4.2.3 Tecnologia da Informação e Inovação 

 

A busca das organizações pela melhoria dos processos produtivos de gestão e das 

informações como estratégia competitiva, fazem as organizações buscarem as ferramentas de 

tecnologia para darem suporte às demandas. 

O investimento em tecnologia torna mais eficaz a produção, aumenta a capacidade 

técnicas dos empregados (operadores) além do reposicionamento estratégico da empresa. 
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Segundo Plachta (2014) a Tecnologia da Informação vem se transformando muito nos 

últimos anos e o que antes era encarado como principal papel cuidar dos hardwares e 

softwares das empresas, passou a ser o suporte para todos os processos e para a integração de 

Processos de Negócio. Embora empresas estejam investindo em novos sistemas integrados e 

estejam ganhando a cada dia mais destaque entre os executivos de TI, majoritariamente os 

recursos na área de TI, costumam ser direcionados a melhorar sistemas legados, dos métodos 

existentes, por consequência, costumam atender a gestão funcional (muito focada na atividade 

da função ou da área), que apresentam mais dificuldades em integrados (SORDI, 2018). 

 

4.2.3.1 Segurança da Informação 

 

A informação tornou-se um ativo estratégico para as organizações, pois seu sucesso 

está associado à qualidade das decisões de seus gestores, que por sua vez estão diretamente 

ligados à eficiência das informações disponíveis. Para garantir a segurança, disponibilidade e 

qualidade de seus dados e por consequência de suas informações, as organizações devem 

proteger seus ativos informacionais. 

Os incidentes em segurança da informação se tornam, a cada dia, mais sofisticados e 

velozes, e por mais que as organizações invistam em inteligência e tecnologia, elas não 

conseguem evitar, de forma totalmente segura, a ocorrência de danos e riscos aos seus 

recursos informacionais. Segundo Araújo & Araújo os riscos costumam vir de Vírus (ataques 

cibernéticos) e vazamento de informações, sejam elas intencional ou não intencional. Os 

ataques cibernéticos, podem ser combatidos por tecnologia e processos, entretanto vazamento 

de informações que está diretamente ligado as pessoas, devem ser combatidos com políticas 

de segurança, que incluem capacitação, mapeamento de fluxos de informação, 

conscientização e acessos controlados às informações. Entretanto para que a política de 

segurança seja eficaz é necessário que todos os envolvidos, sejam usuários ou fornecedores, 

conheçam bem a política e seus respetivos papeis. 

 

4.2.3.2 Inovação Tecnológica (Investimento em Tecnologia) 

 

Para Hammer (2007) o papel da TI é essencial para a reengenharia dos processos, 

principalmente na inovação e para que processos multifuncionais tornem-se cada vez mais 

eficazes e não somente para dar suporte aos departamentos e melhorar os velhos processos. 
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Portanto o papel da TI na gestão por processo é estratégica direcionada à Inovação e não uma 

área de suporte. 

 

4.2.3.3 Automatização 

 

A Tecnologia da Informação vem mudando numa velocidade cada vez maior e isso 

obriga as empresas a automatizarem cada vez mais seus processos produtivos e/ou de geração 

de informação para tomada de decisão, sob o risco de perderem oportunidades de negócio ou 

posicionamento competitivo. Entretanto para isso, é necessário que as empresas se remodelem 

e busquem cada vez mais conhecerem suas condições em tempo real (OLIVEIRA, MOTTA 

& OLIVEIRA, 2012). 

 

4.2.3.4 Infraestrutura em TI 

 

Este tema é citado no modelo PEMM no item Infraestrutura (TI e RH), como são 

assuntos distintos, foi segmentado adequadamente em suas respectivas dimensões. Para 

Martines (2008), a Infraestrutura de TI é o investimento e disponibilização em tecnologia 

como softwares, hardwares e suportes que permitem o suporte aos processos da empresa 

condizente com os desafios e necessidades. 

 

 

4.2.4 Alinhamento Estratégico 

 

Este tema trata de um alinhamento entre as dimensões da organização (Recursos 

Humanos, Informações e Conhecimento, Cultura, Investimento ou Recursos Financeiros) para 

que a visão de futuro e posicionamento estratégico da organização possam caminhar para o 

mesmo sentido (KAPLAN; NORTON, 2004, apud (BARAKAT, BOAVENTURA, & POLO, 

2017)).  

Para (BARAKAT, BOAVENTURA, & POLO, 2017), o alinhamento estratégico 

observa as seguintes condições: 

I.  melhoria do contexto competitivo;  

II. escolha de questões ligadas à atividade principal da empresa; 

III. diálogo com stakeholders; 

IV. monitoramento e gerenciamento dos resultados.  
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4.2.4.1 Gestão de Mudança (Flexibilidade/Adaptabilidade) 

 

Este termo segundo o MEG, traduz-se como flexibilidade e capacidade de mudança 

em tempo hábil (Módulo 24 FNQ - MEG, 2016, p.10). Para Sordi (2018) Organizações 

flexíveis ou orientadas por processo, demandam a multifuncionalidade dos funcionários com 

o uso dos recursos importantes à competitividade organizacional. Este movimento reflete em 

maior autonomia aos seus funcionários, redução de níveis hierárquicos com a gestão por 

processos. 

 

4.2.4.2 Alinhamento com a estratégia da Empresa 

 

Para Skrinjar & Trkman (2013) quando os processos estão alinhados às estratégias da 

organização, a Alta Direção se envolve ativamente nos esforços de melhoria e implementação 

dos processos, estes se tornam temas de reuniões de Diretoria e todas as alterações são 

comunicadas institucionalmente a todos os funcionários. 

 

4.2.4.3 Indicadores (Métricas) 

 

Criar e acompanhar indicadores de desempenho nas organizações não são atividades 

das mais fáceis, pois deve-se considerar resultados financeiros, operacionais, estratégicos, que 

atendam aos stakeholders e consigam guiar os gestores e direção da empresa no 

monitoramento e tomada de decisão.  

Para Mangueira, Gutierrez & Costa (2014) Indicadores de Processo precisam ser 

derivados de metas estratégicas e interempresa. 

 

4.2.4.4. Comunicação Organizacional 

 

O tema comunicação, embora não tenha sido abordado anteriormente de forma 

explicita nas ferramentas de BPM estudadas, este tema ganhou relevância no processo de pré-

teste. 

Para Cardoso (2016), a comunicação está diretamente ligada a evolução das 

organizações e nas estratégias empresariais. Principalmente nos dias atuais, onde a velocidade 

das transformações e informações estão cada vez mais velozes e complexos, a comunicação 

torna-se um poderoso instrumento para potencializar e integras as estruturas organizacionais. 



   85 
 

 
 

Para Bueno (2005) uma das funções da comunicação estratégica é criar ou reforçar 

prestígio da marca, identidade corporativa, imagem, reputação e visibilidade na mídia. 

Segundo Freire (2014) a comunicação é tema estudado na gestão da informação, 

necessária para a socialização da informação cientifica e tecnológica. As trocas de mensagens 

geram mais valor econômico, político, social e cultural, além de representar a oportunidade de 

incremento dos negócios, possibilitando expansão e ganho de competitividade para as 

organizações. 

Para Osono (2008), no estudo da gestão do conhecimento, a comunicação e diálogo 

são estratégia de disseminação da informação e sua eficiência é medida pela forma como o 

sentido original é transmitido sem alteração, ou seja, quando mais univocal e menos 

multivocal for, mais eficiente será. 

Para Hammer (2007), o modelo de gestão por processos deve ser conhecido por todos 

da equipe, pois alivia a ansiedade, evita distorções e confusões, envolve os funcionários no 

projeto e por ter um modelo simplificado possibilita que a própria equipe o implemente, sem a 

necessidade de contratação de consultores. 

Portanto embora apareçam em estudo de Gestão do conhecimento e Gestão da 

Informação, em ambos os casos tratam de uma força de posicionamento mercadológico e de 

alinhamento organizacional, que por se tratarem de conceitos de Alinhamento estratégico e 

organizacional, será inserido na dimensão Alinhamento Estratégico (AE). 

 

 

4.2.5 Gestão der Pessoas 

 

Assim como as organizações, os processos são formados por pessoas.  Segundo 

Araújo, Garcia & Martines (2017) é preciso entender que ninguém é competente em tudo, 

mas devidamente estimuladas são capazes de buscar conhecimento e maneiras de colocá-lo 

em prática para trazer resultados, preferencialmente positivos, pois se o estimulo for contrário 

os resultados podem ser negativos e danosos, pois num ambiente calmo e controlado, é 

possível identificar rapidamente a falha e o responsável, já em ambientes ou momentos 

turbulentos a demora em identificar a falha e os responsáveis, podem colocar todos os 

esforços a perder. Hoje como estamos na era das organizações com sistemas abertos, onde 

momentos de turbulência e pressão no ambiente interno ou externo influenciam cada vez mais 

os resultados, essas questões se tornam mais centrais. 
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4.2.5.1 Liderança Transformadora (Visionária) 

 

A liderança, ao contrário do conceito de chefia, consiste em influenciar pessoas a se 

motivarem para o alcance dos resultados de forma comprometida, orgulhosa e mais eficaz. 

Para Chaves (2013) o líder deve estar comprometido não somente com resultados, mas 

também com valores, tornar o clima propício ao bem-estar e motivar para que seus liderados 

sintam prazer em vencer desafios, não apenas por pressão do dia a dia. 

Para Campos (2013) a mais importante definição de liderança é “Liderar é bater metas 

consistentes, com o time e fazendo certo”. O autor destaca que há três fatores para sucesso de 

uma organização, a Liderança, o Método e o Conhecimento do Processo, sendo que a 

Liderança é o mais importante deles, pois sem a liderança nenhum dos principais fatores 

acontecem. O Líder deve saber gerir a equipe para o resultado, estabelecendo metas eficazes, 

bem estruturadas e alinhadas, respeitando os valores e sendo exemplo para equipe. 

O conceito de Liderança Transformadora, utilizada pelo MEG (FNQ – MEG 2016), 

exige que o líder conduza com visão de futuro, valores, princípios e prepare sucessão. 

 

4.2.5.2 Responsável (Gestor) 

 

Para Mangueira, Gutierrez & Costa (2014), o Responsável deve: ter identidade, 

possuir elevada instância de decisão; participar das estratégias; ter autoridade e exercer 

influência na definição de alocação de recursos e orçamento. Para Hammer (1999), o papel do 

Gestor ou proprietário do Processo, deve ser verdadeiramente ter responsabilidade e 

autoridade pelo processo, mesmo que haja um gestor imediato responsável pelos executores 

das atividades. O responsável também deve obter recursos necessários, mediar conflitos 

burocráticos, obter integração e cooperação da equipe e de seus pares. 

 

4.2.5.3 Infraestrutura de Recursos Humanos 

 

Trata-se do processo de contratação, seleção adequada e as respectivas capacitações, 

programas de reconhecimento para reforçar a importância da colaboração e resultados 

(MANGUEIRA, GUTIERREZ & COSTA, 2014). Para Martines (2008), a Infraestrutura de 

Recursos Humanos, é o investimento e disponibilização de recursos suficientes e com papeis 

bem definidos. 
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4.2.5.4 Meritocracia e justiça (Reconhecimento) 

 

Este tópico encontra-se tanto na definição de Gestão do Conhecimento, quanto na 

infraestrutura de Recursos Humanos. Segundo Junior & Scucuglia (2011), o conceito de 

justiça e meritocracia se referem a tratar desigualmente os desiguais. No mundo corporativo 

deve-se utilizar de critérios claros e pré-estabelecidos de desempenho e performance no 

reconhecimento, gratificações ou punições. 

 

4.2.5.5 Cultura Organizacional 

 

A cultura organizacional é um conjunto de crenças, modelos de comportamento, 

necessidades, que orientam interpretações e percepções do grupo ao qual o indivíduo está 

inserido. Para Larentis, Antonello e Slongo (2018), a cultura organizacional é vista como um 

sistema de símbolos e significados, compartilhado no contexto organizacional, de forma que 

os indivíduos definem seu meio, expressam suas crenças, seus ritos, cerimônias e fazem 

julgamentos. 

Para Pagliuso, Cardoso & Spiegel (2010) a Cultura Organizacional representa um 

padrão de compartilhamento de certo ou errado de perceber, pensar e sentir, aprendido pelas 

pessoas da organização com mais experiência e ensinado para os mais novos membros. 

 

4.2.5.6 Desenvolvimento e Educação Continuada 

 

Este tópico justifica-se, pois está contemplado nas competências citadas no Modelo 

MMGP, Executores (conhecimento) do PEMM e Pessoas (Conhecimento e Educação) do 

BPMM. 

Para Junior & Scucuglia (2011) o treinamento que está dentro das competências 

técnicas da gestão do conhecimento, refere-se ao trabalho de desenvolvimento das habilidades 

necessárias aos objetivos corporativos que buscam o aperfeiçoamento e o alcance dos planos 

de ação. 

O desenvolvimento e educação continuada, por outro lado, são considerados modelos 

de gestão de pessoas, que podem produzir mudanças organizacionais, visão sistêmica, 

flexibilização e mudança e adaptação às culturas organizacionais. 

Portanto se referem às competências essenciais, pois atuam diretamente na 

comunicação e interação com outras áreas e a capacidade de expressar com assertividade. 
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Como por exemplo, a capacidade de lidar com pressão, criatividade, flexibilidade, relações 

interpessoais, intuição, valores, ética, saúde e segurança, qualidade de vida e desempenho 

(JUNIOR & SCUCUGLIA, 2011). 

Enfim, as ferramentas apresentadas na revisão da literatura foram extraídas dos artigos 

buscados na bibliometria, com a expectativa de que sejam os mais relevantes entre as 

publicações na Gestão por Processos, e mesmo esta hipótese carecendo de verificação, devido 

ao pluralismo encontrado puderam contribuir com a construção de nova proposta de 

reorganização dos fatores e dimensões para avaliação o nível de maturidade. 

 

 

4.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

O questionário é a ferramenta metodológica para coleta de dados mais apropriada para 

obtenção de dados em pesquisas de grande escala e de estudo de casos, podendo estar 

associados a outras ferramentas. Segundo Gray (2012) o questionário é a ferramenta mais 

conhecida de coleta de dados e considerada por muitos pesquisadores, fáceis de desenhar. 

Os pontos fortes do questionário são: baixo custo de tempo e financeiro na aplicação, 

fluxo de dados muito rápido, os respondentes possuem maior comodidade para respondê-lo, 

análise de dados de perguntas fechadas é simples e rapidamente codificadas, o anonimato 

pode ser preservado e diminui a influência da subjetividade e a relação interpessoal do 

entrevistador com o entrevistado que pode alterar suas respostas (GRAY, 2012).  

O desenho do questionário deve garantir instruções claras e objetivas sobre as 

perguntas e formatos de respostas. As perguntas devem ser construídas de forma padronizada 

e claras, evitando erros que de acordo com Arksey & Knight (Apud GRAY, 2012,p. 276) 

podem influenciar negativamente na resposta. A saber:  

I. Linguagem preconceituosa; 

II. Perguntas Imprecisas; 

III. Perguntas Tendenciosas; 

IV. Perguntas duplas; 

V. Perguntas presuntivas; 

VI. Perguntas hipotéticas; 

VII. Falta de Conhecimento; 

VIII. Evocação de Memória. 
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Na criação de perguntas, é preciso atentar para as seguintes considerações: 

 

a) A pergunta pode ser mal interpretada? 

b) A pergunta é enganosa? 

c) O enunciado tem viés? 

d) Há probabilidade que o enunciado cause rejeição? 

e) A pergunta pode ser feita de forma mais direta? 

f) As perguntas duplas foram evitadas? 

g) As perguntas tendenciosas foram evitadas? 

h) As perguntas podem ser encurtadas? 

i) As palavras terão o mesmo significado para todos os respondentes? 

j) As perguntas criam artificialmente opiniões que os respondentes não conhecem? 

k) É preferível enunciado pessoal (resposta sobre atitude individual) ou impessoal 

(percepção sobre terceiros)? 

 

Quanto ao tipo de pergunta, elas se classificam em abertas e fechadas, sendo as 

perguntas abertas utilizadas quando não se tem respostas definitivas, embora possuam 

riquezas de informação nas respostas, suas conclusões precisam ser interpretadas pelo 

avaliador. Já as perguntas fechadas oferecem respostas pré-elaboradas e, embora não tenham 

a mesma riqueza das perguntas abertas, são mais fáceis de serem analisadas (GRAY, 2012). 

O questionário a ser aplicado deverá ter como referência a cultura organizacional 

customizada, afim de, como assinalado por Gray(2012)  redigir instruções claras, eliminar 

perguntas que possam ser mal entendidas, imprecisas e que não fazem parte do cotidiano da 

organização onde será aplicado, ou seja, que fiquem apenas no campo teórico. 

 

 

4.4 UNIVERSO E AMOSTRA 

 

Para Gray (2012) é vital testar antes de aplicar já que “uma testagem bem feita reduz a 

incidência de não resposta ao questionário”. Gillham (2000 apud GRAY 2012, p275 ) 

recomenda testar pelo menos 50% das perguntas, para que perguntas confusas possam ser 

descartadas. 

Nesse sentido, a opção foi a criação de um Grupo pré-teste para testagem do 

instrumento com a mesma configuração da empresa de referência ANEEL. Como destacado 
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no quadro 9, a composição desse grupo seguiu o relatório de sustentabilidade 2015 de uma 

das empresas do setor, este relatório é de domínio público, que além de estar alinhado a 

empresa de referência da ANEEL, detalha a distribuição de profissionais que compõe uma 

empresa do setor elétrico. A testagem foi elaborada para que a ferramenta de questionário 

tenha amplitude para abarcar todos os níveis funcionais das Diretorias de Distribuição e 

Comercial. 

A importância da configuração da amostra do grupo de pré-teste para este estudo, é o 

alinhamento com o objetivo de desenvolver uma ferramenta para se aplicar em empresas do 

setor elétrico, portanto poderá ser aplicado em setores distintos com níveis de escolaridade e 

funções distintas, mas que fazem parte da estrutura de uma empresa da área de energia. 

O Grupo de pré-teste foi, então, composto por 1 Engenheiro Eletricista (Representante 

do cargo Profissional), 1 Técnico (Representante do cargo Técnico), 1 Assistente de Suporte 

(Representante do cargo Administrativo), 1 Gestor (Representante do Cargo Gerencial) e 1 

Eletricista (Representante do Cargo Operacional), representando os cargos do quadro 9. 

 

Quadro 9: Exemplo do Número de empregados por atividade desempenhada 

 

 

 

Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2015. Disponível em: 

http://www.light.com.br/Repositorio/Sustentabilidade/Relatorio_2015_Anexos.pdf, 

consultado em: 05/04/2018 

 

As áreas em que o instrumento, apêndice “A”, foram aplicados são três setores da 

empresa ALFA do setor de energia, sendo 01 da área de tecnologia e operação, área de 

controle de equipamentos e área comercial. Estas áreas foram escolhidas pela facilidade de 

acesso aos profissionais para aplicabilidade dos testes de forma presencial e por possuir todos 

os níveis citados na empresa de referência da ANEEL. 

 

 

Natureza do Cargo Grande Rio Interior SP Total

Administrativo 1.031 129 0 1.160

Gerencial 220 11 2 233

Operacional 874 203 1 1.078

Profissional 763 35 5 803

Técnico 866 183 5 1.054

Total 3.754 561 13 4.328

http://www.light.com.br/Repositorio/Sustentabilidade/Relatorio_2015_Anexos.pdf
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4.5 FUNDAMENTAÇÃO DO QUESTIONÁRIO E ENTREVISTAS   

 

A metodologia utilizada nesta pesquisa, que visa criar um instrumento de avaliação do 

nível de maturidade de gestão por processos no setor elétrico, foi primeiramente a 

identificação por meio de Revisão da literatura, das ferramentas mais utilizadas para avaliação 

do nível de maturidade em Gestão por processos citados em artigos acadêmicos e 

posteriormente, a identificação das ferramentas mais citadas na literatura. Buscou-se 

identificar dentre essas, ferramentas nacionais, já que a utilização dessas tende a apresentar 

maior aderência cultural. As ferramentas estudadas foram o CMMM, COBIT, MMGP, 

PEMM, BPMM e MEG.  

Após a etapa de mapeamento das ferramentas, foram identificados seus itens 

característicos e estes foram reagrupados em Dimensões de acordo com a descrição 

conceitual. As dimensões foram Gestão do Conhecimento, Governança, Liderança ou Gestão 

de Pessoas, Alinhamento Estratégico e Tecnologia. 

Os itens também foram tratados para eliminar as duplicidades de conceitos e 

reorganizados conforme o quadro 8 e reorganizados por Dimensão conforme o quadro 10. 
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Quadro 10: Unificação dos Principais itens e dimensões em Gestão por Processo 

 

Temas Itens Dimensões

T 1 Competência Técnica

T 2 Competência Comportamental

T 3 Habilidades (Executores)

T 4
Avaliação de Desempenho 

(Infra estrutura RH)

T 5 Gerência de Requisito

T 6 Gerência de Configuração

T 7
Políticas e Leis

(Governança)

T 8 Métodos (Desing)

T 9 Monitoramento

T 10 Stakeholders

T 11 Estrutura Organizacional

T 12 Segurança da Informação

T 13 Inovação Tecnológica

T 14 Infra estrutura de TI

T 15 Automação 

T 16 Gestão de Mudanças

T 17 Alinhamento Estratégico

T 18 Indicadores (Métricas)

T 19 Liderança

T 20
Recursos 

(Infra estrutura de RH)

T 21
Méritocracia

(Infra estrutura de RH)

T 22 Cultura Organizacional

T 23 Desenvolvimentio e Educação

T 24 Responsável (Gestor)

Gestão do Conhecimento

Governança

Tecnologia da Informação

Alinhamento Estratégico

Gestão de Pessoas

 

  Fonte: Elaboração Própria 
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 Após esta etapa, foram elaboradas questões a partir das temáticas de autores 

referenciados no capítulo 2, conforme apresenta-se no Quadro 11. 

 

Quadro 11: Elaboração das questões pelo referencial teórico 

 

Temas Referência

1

Para Junior & Scucunglia (2011, p304) são os meios pelos quais as pessoas são contratadas e são os 

mais faceis de serem identifcados. Formação academica, Cursos e treinamentos não academicos e 

Experiencia.

2
Para Junior & Scucunglia (2011, p304) são as competencias emocionais, como qualidade na atitude 

e seu compportamento em relação ao ambiente e seu conhecimento Intelectual.

3
Este requisito esta ligado diretamente com o conhecimentotácito, pois habilidade é o saber executar, 

também conhecido como expertise. (SORDI, 2018)

4

Segundo Paula e Nogueira (2016), a implementação das avaliações, são ações de melhoria 

individuais e coletivas que permitem que tanto a equipe quanto os individuos se fortaleçam na busca 

da melhoria do desempenho.

5
Entender e documentar formalmentfe todas as solicitações e propósitos do cliente (PAGLIUSO, 

CARDOSO & SPIEGEL, 2014, p81)

6
Para Pagliuso, Cardoso e Spiegel (2010), é recomendável gerar documentação com dados relevantes 

e quando possivel, 

7

Para Araujo, Garcia & Martines (2017) Toda organização , bem como toda a sociedade está 

submetida primeiramente às Leis, além disso devem estar submetidas às politicas e normas que 

conduzem as organizações dentro de normas éticas e legais, que respeitam  e protegem seus acionistas 

e donos, seus funcionários, seus clientes, a sociedade e meio ambiente, contra intenções duvidosas. 

8

Os modelos devem ser bem estruturados, divulgados, de fácil compreensão e de fácil acesso para 

todas as partes interessadas. Métodos também pode ser definido como um caminho ordenado e 

sistemático para se chegar a um fim, ou ainda, a maneira lógica de organizar a sequencia das ativ 

idades. (PAIM, 2009)

9

O monitoramento e controle devem estar baseados em métodos e em sinergia com o planejamento 

organizacional, precisam ser contínuos e possibilitarem prever ou idntificar problemas (JUNIOR & 

SCUCUNGLIA, 2011)

10

Estabelece compromissos e pactos com as partes interessadas (ouvir, considerar as manifestações de 

pessoas ou entidades e comunicar-se) promovendo interrelações estratégicas com os processos. 

(FNQ, 2016; PAGLIUSO, CARDOSO & SPIEGEL, 2010)

11

Para Araujo (2006, apud Martines 2008, p 24) a gestão por processo precisa não eliminar, mas 

diminuir os efeitos dos organogramas extremanetes hierarquisados, o termo utilizado para essa 

redução das hierarquias é a horizontalização. Neste modelo as hierarquisas são mais descentralizadas, 

dando mais autonomia e aproximando mais os empregados dos clientes internos e externos.

12

Para uma Policita de Segurança da Informação Eficaz, que possa inibir o vazmamento de informações 

estratégicas e confidenciais, é necessário que as pessoas envolvidas tenham pleno conhecimento e 

conscientização de seu papel.(ARAUJO &ARAUJO; 2013)  
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Quadro 11: Elaboração das questões pelo referencial teórico (CONTINUAÇÃO) 

Temas Referência

13

Para Hammer (1994, apud Martines, 2008, p31) o papel da TI é essencial pra reengenharia dos 

processos e não apenas para reforçar velhos modelos, sendo considerado um erro apenas automatizar 

os processos existentes ao inves , deve-se aproveitar a TI para fazer inovação (aquilo que não é feito).

14

Para Martines (2008, p 117,118 e 119),   a Infra estrutura de TI, é o investimento e disponibilização 

em tecnologia como softwares, hardwares e suportes que permitem o suporte aos processos da 

empresa condizente com os desafios e necessidades.

15

A tecnologia da Informação vem mudando numa velocidade cada vez maiore isso obriga as empresas 

a automatizarem cada vez mais seus processos produtivose/ou de geração de informações para 

tomada de decisão, sob o risco de perderem oportunidades de negócio ou posicionamento 

competitivo. (OLIVEIRA, MOTTA & OLIVEIRA, 2012)

16

Este termo que segundo o MEG, traduz-se em flexibilidade e capacidade de mudança em tempo 

hábil.       ( #24 FNQ - MEG, 2016, p.10). Para Sordi (2018, p165 e 170) Organizações flexiveis ou 

orientadas por processo, demandam a multifuncionalidade dos funcionários com o um dos recursos 

importantes à competitividade organizacional. Este movimento reflete em maior autonomia aos seus 

funcionários, redução de níveis hieráquicos com a gestão por processos.

17

Para Skrinjar & Trkman (2013, apud Paixão, 2014, p60) quando os processos estão alinhados a 

estratégia da organização, fazendo que a Alta Direção seja ativamente envolvida nos esforços de 

melhoria e implementação dos processos, que são temas de reuniões de Diretoria e toda alteração são 

comunicadas institucionalmente a todos os funcionários.

18
Para Mangueira, Gutierrez & Costa,( 2014, p8)Indicadores de processo são derivados de metas inter-

empresa.

19

Segundo Novo Modelo de Excelencia da Gestão ( #24 FNQ - MEG, 2016, p.11)A Liderança 

Transformadora baseia-se na atuação dos Líderes de forma ética, inspiradora, exemplar e 

comprometida com a excelencia , compreendendo os cenários e tendências prováveis do ambiente e 

dos possíveis efeitos da organização e suas partes interessadas.

20
Para Martines (2008, p 119, 120 e 121),   a Infra estrutura de Recursos Humanos, é o investimento e 

disponibilização  de recursos suficientes e com papaeis bem definidos.

21

Segundo Junior & Scucuglia (2011), o conceito de justiça e meritocracia é para tratar desigualmente 

os desiguais, onde no mundo corporativo deve-se utilizar de critérios claros e pré-estabelecidos de 

desempenho e performance no reconhecimento, gratificações ou punições.

22

Para Pagliuso, Cardoso e Spiegel (2010), a cultura organizacional representa um padrão de 

compartilhamento de certo ou errado em perceber, pensar e sentir, aprendido pelas pessoas da 

organização com mais experiencia e ensinando para os mais novos membros.

23

Segundo Junior & Scucuglia (2011), diferentemente dos treinamentos, desenvolvimento e educação 

continuada são modelos de gestão de pessoas capazes de produzir mudanças organizacionais, visão 

sistêmica, flexibilização, mudança e adaptação às culturas organizacionais.

24

Para Mangueira, Gutierrez & Costa,( 2014, p9), o responsável deve ter: Indentidade, possuir elevada 

instância de decisão; Atividade, participa  das estratégias; e Autoridade, exerce influencia em 

alocação de recursos e orçamento. Para Hammer (apud Martines, 2008, p34), o papel do Gestor ou 

proprietário do Processo, deve ser o de responsável em obter recursos necessários, mediar conflitos 

burocráticos, obter integração e cooperação da equipe e de seus pares.  

Fonte: Elaboração Própria.  
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4.5.1  Preparação e Customização da Ferramenta 

 

Para haver maior aderência cultural e clareza nas perguntas e respostas da ferramenta 

de avaliação, a metodologia desta etapa foi avaliar o entendimento das perguntas e repostas.  

A primeira etapa foi discutir os conceitos das questões apresentadas com um gestor, 

sem que houvesse respostas às perguntas. Portanto o primeiro teste foi realizado no grupo de 

pré-teste, com os 4 participantes que receberam as seguintes denominações: entrevistado 

GC1, as perguntas da tabela 8 (questionário de Pré-Teste) foram lidas conjuntamente pelo 

entrevistado e pesquisador, nesta etapa o entrevistado interpretava as perguntas e 

posteriormente foram realinhadas para um melhor entendimento das perguntas e identificado 

qual padrão de resposta mais adequado para cada pergunta, conforme o modelo do quadro 1. 

O questionário foi aplicado dia 03/09/2018 das 16h até às 18h 12min, totalizando 2h 12min de 

tempo de resposta. Após a primeira entrevista o questionário foi reavaliado e alinhado 

conforme melhor entendimento do entrevistado GC1. 

O segundo entrevistado GC2 recebeu um novo questionário com os alinhamentos 

propostos na etapa anterior. Nesta etapa o Pesquisador leu as perguntas juntamente com o 

entrevistado e houve nova etapa de alinhamento do entendimento das perguntas e de respostas 

mais aderentes. O questionário foi aplicado dia 04/09/2018 das 9h 21min até às 10h 35min, 

totalizando 1h 14min de tempo de resposta. Após a segunda entrevista o questionário foi 

reavaliado e alinhado conforme melhor entendimento do entrevistado GC2. 

O terceiro entrevistado GC3 teve acesso a um novo questionário com os alinhamentos 

propostos na etapa anterior. Nesta etapa, o entrevistado leu as perguntas, as perguntas não 

entendidas foram marcadas para serem debatidas ao fim da pesquisa juntamente com o 

Pesquisador. Houve dúvidas em relação à pergunta 17, referente ao envolvimento da alta 

direção nos principais processos da área. A dúvida suscitou uma importante questão ligada a 

falta de comunicação assertiva e de ampla divulgação (alinhamento estratégico).  Devido a 

importância do tema foi incluída a vigésima quinta pergunta, ligada a comunicação interna. 

Outra contribuição foi a alteração da nomenclatura de Alta Direção para Alta Gerência. O 

questionário foi aplicado dia 04/09/2018 das 11h 18min até às 11h 53min, totalizando 52min 

de tempo de resposta. 

O quarto entrevistado GC4, recebeu o novo questionário com as vinte e cinco (25) 

perguntas. Foi orientado a marcar as perguntas não entendidas para serem debatidas ao fim da 

entrevista. Não houve dúvida em relação ao entendimento, portanto foi considerado o 
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entendimento adequado. O questionário foi aplicado dia 04/09/2018 das 13h 54min até às 14h 

03min, totalizando 9 min de tempo de resposta. 

Quanto à estrutura da vigésima quinta pergunta, referente à Comunicação 

Organizacional, verificou-se que os indicadores do setor que atuam os participantes do pré-

teste estão alinhados a estratégia da empresa, são inclusive acompanhados pela alta gerência e 

acionistas, e seus resultados estão destacados até no Relatório de Sustentabilidade. Situação 

que demonstrou, portanto que a questão suscitada na aplicação do questionário era fruto da 

falta de comunicação e não de falta de alinhamento dos processos da área. Embora não tenha 

sido encontrada a questão da comunicação de forma explícita nas 6 ferramentas selecionadas, 

foi incluída na dimensão Alinhamento Estratégico por ter maior aderência do tema na 

literatura. O item foi inserido no capitulo 2. 

Após aplicação do pré-teste foram reescritas novas perguntas, mantendo a questão 

central, conforme ANEXO 2 (Questionário de avaliação do Nível de Maturidade em BPM no 

setor elétrico brasileiro – BPM - SEB). No que se refere à Dimensão Gestão de pessoas, 

perguntas 19, 20, 21, 22, 23 e 24, as palavras Líder, Liderança e Gestores, foram omitidas do 

enunciado para que os respondentes avaliassem as ações de liderança, e não os líderes em 

particular.    

A ferramenta de avaliação foi aplicada em três setores distintos da empresa ALFA 

com tempo médio de 7 minutos.  Para garantir a ética da pesquisa, dar maior liberdade nas 

respostas e evitar constrangimentos, punições e até mesmo demissões aos indivíduos 

respondentes, sem a identificação dos indivíduos, preservando com isso seu anonimato. Além 

disso, após alinhamento com os respectivos gestores, visando elevar o número de 

respondentes, o questionário foi aplicado de forma presencial nos setores “A” , “B” e “C” por 

um funcionário administrativo neutro, que orientou sobre a realização e a segurança da 

informação. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados que ora se apresentam correspondem a aplicação do teste em 3 (três) 

setores da empresa ALFA, os setores A, B e C. A pesquisa foi realizada com funcionários 

operacionais sem a participação dos gestores. No setor A, uma área Operacional/ Tecnológica, 

e possui 22 funcionários, 4 participaram do grupo de pré-teste, 15 responderam ao 

questionário final e 3 estavam ausentes no momento da aplicação, de forma que 68% dos 

funcionários do setor responderam ao questionário, conforme o apêndice B. O setor B, da área 

de controle de material, conta com 8 funcionários e destes 5 responderam, o que corresponde 

a 62%, conforme o apêndice C. O setor C que é da área Comercial tem 28 funcionários e 

destes 23 foram os respondentes, o equivalente a 82% dos funcionários, com forme o 

apêndice D. As principais características dos setores em que se aplicou o teste estão 

condensadas no quadro 12. 

 

Quadro 12: Características dos setores testados  

Setor A Setor B Setor C GERAL

Nível Médio 13% 60% 0% 4%

Curso Técnico 13% 0% 17% 22%

Curso Siperior 73% 40% 83% 74%

Mulheres 13% 40% 78% 51%

Homens 87% 60% 22% 49%

Tempo médio de Empresa 6 anos e 5 meses 4 anos e 6 meses 3 anos e 8 meses 4 anos e 10 meses  

Fonte: Elaboração Própria 

 

O objetivo é demonstrar o nível de maturidade em três setores distintos e o grau de 

homogeneidade entre as respostas do mesmo setor, a partir da aplicação do teste. Os 

resultados também foram consolidados por dimensões conforme o quadro 13 e subdividido 

por tema e dimensão conforme o gráfico 14. Já o gráfico 5 demonstra os resultados por 

dimensões através de gráfico de rede e o gráfico 6 demonstra os mesmos resultados por temas 

das perguntas.  

Devido à extensa regulamentação do setor elétrico, em que os serviços, prazos de 

atendimentos, direitos e deveres estão descritos nas resoluções, além das obrigações de 

informações com a CVM e obrigações com RI de transparências, a Governança foi 

reconhecida como o maior resultado geral.   
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Em seguida tem destaque a Gestão do Conhecimento, o que está relacionada à cultura 

organizacional de empresas técnicas e antigas (majoritariamente criadas nos anos 40, 50 e 60) 

em que a transmissão de conhecimento se dá dos funcionários mais antigos para os mais 

novos através da socialização do conhecimento (ROSAL & FIGUEIREDO, 2006).    

Com as mesmas médias em terceiro e quarto lugares, estão a Gestão de pessoas e 

Alinhamento estratégico, sendo que a gestão de pessoas tem o destaque para a cultura 

organizacional forte e no alinhamento estratégico destaca-se a métrica e indicadores alinhados 

aos indicadores estratégicos. Por último ficou a Tecnologia e Inovação, o que guarda 

coerência com a característica do setor elétrico, já que são empresas de serviços públicos, que 

não têm concorrências, são monopolistas em seus territórios de atuação, o que contribui para 

um perfil pouco inovador. 

 

Quadro 13:  Resultados Consolidados por Dimensões 

 

Dimensões Setor A Setor B Setor C Média Global

Alinhamento Estratégico 4,2 3,9 3,3 3,7

Gestão de Pessoas 4,1 3,7 3,3 3,7

Gestão do Conhecimento 4,2 4,1 3,4 3,8

Governança 4,1 4,1 3,5 3,8

Tecnologia e Inovação 4,2 3,6 2,7 3,4

Total Geral 4,2 3,9 3,2 3,7  

Fonte: Elaboração Própria 
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Quadro 14: Resultados do teste nos setores A, B e C da empresa ALFA 

Temas Dimensões Itens Média
Desvio

 Padrão
Média

Desvio

 Padrão
Média

Desvio

 Padrão

T1 Gestão do Conhecimento Competência Técnica 4,27 0,33 3,80 0,75 3,40 0,77

T2 Gestão do Conhecimento Competencia Comportamental 4,53 0,38 4,40 0,80 3,33 0,71

T3 Gestão do Conhecimento Habilidades / Executores 4,40 0,37 4,20 0,40 3,87 0,82

T4 Gestão do Conhecimento Avaiação de Desempenho 4,00 0,40 4,40 0,80 3,07 1,04

T5 Gestão do Conhecimento Gerência de Requisito 4,07 0,20 4,20 0,75 3,33 0,77

T6 Gestão do Conhecimento Gerência de Configuração 3,87 0,65 3,60 1,02 3,33 0,77

T7 Governança Politicas e Leis 4,07 0,46 3,20 0,40 3,73 0,93

T8 Governança Métodos / DESING 4,20 0,29 4,40 0,80 3,40 0,83

T9 Governança Monitoramento 4,40 0,64 4,40 0,49 3,20 1,02

T10 Governança Stakeholders 4,20 0,16 4,20 0,75 4,00 0,70

T11 Governança Estrutura Organizacional 3,87 0,65 4,40 0,80 3,27 1,02

T12 Tecnologoia e Informação Segurança da Informação 4,60 0,37 4,60 0,49 3,47 0,90

T13 Tecnologoia e Informação Inovação Tecnológica 4,00 0,40 3,00 1,10 2,53 0,94

T14 Tecnologoia e Informação Infra Estrutura de TI 4,13 0,25 3,00 0,63 2,53 0,92

T15 Tecnologoia e Informação Automação 4,13 0,52 3,80 0,75 2,40 0,92

T16 Alinhamento Estratégico Gestão de Mudanças 4,13 0,52 3,80 0,75 3,33 1,05

T17 Alinhamento Estratégico Alinhamento Estratégico 4,20 0,43 4,00 0,89 3,13 1,01

T18 Alinhamento Estratégico Indicadores / Métricas 4,60 0,24 3,80 0,75 3,33 1,06

T19 Gestão de Pessoas Liderança 4,20 0,43 3,80 0,98 3,20 1,17

T20 Gestão de Pessoas Recursos / Infra Estrutura de RH 3,80 0,43 4,00 0,89 2,80 0,85

T21 Gestão de Pessoas Méritocracia 4,07 0,33 3,60 0,49 3,20 0,79

T22 Gestão de Pessoas Cultura Organizacional 4,33 0,49 4,00 0,89 3,80 0,80

T23 Gestão de Pessoas Desenvolvimento e Educação 4,27 0,33 3,20 0,98 3,13 0,98

T24 Gestão de Pessoas Responsável / Gestor 4,00 0,27 3,80 0,75 3,53 0,77

T25 Alinhamento Estratégico Comunicação / Visão Integrada 4,00 0,27 4,00 0,89 3,47 0,65

Setor A Setor B Setor C

 

Fonte: Elaboração Própria 
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Gráfico 5: Rede por Dimensão 

 

Fonte: Elaboração Própria  
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Fonte: Elaboração Própria 

 

 

Gráfico 6: Resultado por tema do questionário 
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5.1. GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

As médias obtidas nesta dimensão referem-se às respostas das questões 1, 2, 3, 4, 5 e 

6. No setor A, a média nesta dimensão foi de 4,19 (Nível Gerenciado) com um Desvio Padrão 

de 0,39. No setor B, a média foi de 4,10 (Nível Gerenciado) para um Desvio Padrão de 0,75 e 

no setor C, uma média de 3,39 (Nível Definido) para um Desvio Padrão de 0,81. Este 

resultado mostra que o maior nível de maturidade, possui o menor desvio padrão entre as 

respostas aproximando-se de 0 (zero), demonstrando menor divergência de opiniões.  

  

Gráfico 7: Competência Técnica 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Competência Técnica – representado no gráfico 7, este tema avalia o nível de 

formação adequada para a atividade realizada, os treinamentos realizados para exercê-la e a 

expertise do colaborador na atividade que desempenha (JUNIOR & SCUCUGLIA, 2011). No 

setor A houve uma média de 4,27, que define como nível 5 (Nível Otimizado), 93% dos 

respondentes estão entre bom e excelente. Um dos fatores que contribui para esse resultado é 

o alto índice dos respondentes possuírem curso superior ou curso técnico. No setor B a média 

foi de 3,8 que o define como nível 4 (Nível Gerenciado). No setor C a média alcançou 3,4 que 

o define como nível 4 (Nível Gerenciado). Embora os resultados sejam bons nos setores B e 

C, os resultados mostram que mesmo com um alto nível de formação superior e técnico e 
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tempo elevado de empresa, que indicam formação adequada e tempo para conhecimento da 

atividade. 

A prática de transmissão de conhecimentos de profissionais com mais experiência para 

os mais inexperientes, precisa, no entanto, ser bem orientada, para garantir que todas as 

informações sejam passadas corretamente e que a cultura esteja alinhada. Nesse sentido 

reforça a importância dos treinamentos formais, com materiais didáticos e alinhados aos 

objetivos organizacionais, sejam nas áreas operacionais ou comerciais nos quais é possível 

explorar o conhecimento dos colaboradores com mais expertise nas atividades.  

 

Gráfico 8: Competência Comportamental 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Competência Comportamental – Representado no gráfico 8, este tema avalia o nível 

do clima organizacional do setor e a disposição da colaboração entre a equipe, que reflete a 

influência do ambiente (JUNIOR & SCUCUNGLIA, 2011).  No setor A houve uma média de 

4,53 que o define com nível 5 (Nível Otimizado), 93% respondentes avaliaram o clima 

organizacional como muito bom e excelente. No setor B a média foi de 4,4 que também o 

define como nível 5 (Nível Otimizado) 80% dos respondentes avaliaram como muito bom e 

excelente. No setor C a média foi de 3,33 que o define como nível 3 ( Nível Definido), 43% 

avaliaram como bom e 47% avaliaram como muito bom e excelente.  

Este resultado demonstra um excelente clima nos setores A e B e um bom clima no 

setor C. Algumas ações como reuniões de alinhamento e apresentação de metas de todos, job 
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rotation entre os funcionários e formalizar os backups da liderança em períodos de ausência 

como férias e licenças, podem contribuir para promover a melhora na colaboração e empatia. 

 

Gráfico 9: Habilidades 

 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Habilidade – Representado no gráfico 9, este item avalia o nível de conhecimento e 

expertise na execução da atividade (SORDI, 2018). No setor A houve uma média de 4,4, que 

define como nível 5 (Nível Otimizado) com 47% dos avaliados reconhecendo terem domínio 

da atividade e 47% tendo muito bom conhecimento. No setor B com a média de 4,2 que 

define como nível 4 (Nível Gerenciado) 20% avaliaram ter domínio e 80% muito bom 

conhecimento. No setor C a média atingiu 3,87 que define como nível 4 (Nível Gerenciado), 

22% dos respondentes avaliaram ter domínio, enquanto 43% informaram muito bom 

conhecimento, 30% bom conhecimento e 4% pouco conhecimento.  

Uma das estratégias de curto prazo para aumentar o nível de conhecimento e 

percepção do grupo é a implementação de treinamentos on the job com metodologia para 

promover a socialização do conhecimento e a formalização documental do conhecimento 

adquirido. Segundo Takeuchi & Nonaka (2008) grande parte das empresas ainda acredita 

neste modelo como importante fonte de conhecimento nas organizações. Também cabe 

implementar estratégias de apresentação dos processos de cada um dos membros da equipe, 

dividindo com os demais sua expertise. 

 



   105 
 

 
 

 

Gráfico 10: Avaliação de Desempenho 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Avaliação de Desempenho – Representado no gráfico 10, este item, visa identificar a 

percepção dos entrevistados sobre as avaliações funcionais a que são submetidos, bem como o 

feedback dos gestores, já que esse retorno é fundamental para o desenvolvimento das equipes 

e devem ser sistemáticos, pois são ações de desenvolvimento individual e coletivo (PAULA 

& NOGUEIRA, 2016). No setor A houve uma média de 4,0 que o define como nível 4 (Nível 

Gerenciado) com 20% dos avaliados reconhecendo terem feedback sistematicamente, 60% 

frequentemente e 20% moderadamente. No setor B com a média de 4,4 que define como nível 

5 (Nível Otimizado), com 60% avaliaram que o feedback é sistemático, 20% frequente e 20% 

moderado. No setor C a média foi de 3,07 que define como nível 3 (Nível Definido), sendo 

que 17% apontaram receber feedback sistematicamente, 22% frequentemente, 35% 

moderadamente e 26% raramente. 

Ações sistemáticas, formais e informais, devem ser garantidas, de forma que haja um 

planejamento e acompanhamento de ações de desenvolvimento construídas em conjunto. Uma 

outra prática importante a ser assegurada é a solicitação de feedback da equipe, que pode ser 

anônima, com a indicação pelos colaboradores de pontos positivos e oportunidades de 

melhoria. A regularidade desse tipo de prática contribui para reforçar a relação de confiança 

entre o colaborador e seu gestor, além de ir construindo um maior nível de maturidade em 

relação a feedbacks. 
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Gráfico 11: Gerência de Requisito 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Gerência de Requisito – Representado no gráfico 11, este item avalia o nível de 

mapeamento dos processos e grau documentação dos mesmos. Esse detalhamento dos 

processos é importante para formalizar as entregas dos distintos setores para os clientes 

internos, ou seja, é fundamental para a interação entre os setores de uma mesma organização e 

garantir a entrega esperada (PAGLIUSO, CARDOSO & SPIEGEL, 2015). No setor A houve 

uma média de 4,07 que o define como nível 4 (Nível Gerenciado) com 13% dos avaliados 

reconhecendo que os processos são todos mapeados, 80% indicam que a maioria dos 

processos são mapeados e 7% informam que são parcialmente mapeados e documentados. No 

setor B, a média foi de 4,2 que também define como nível 4(Nível Gerenciado) com 40% 

apontando que todos os processos são mapeados e documentados, 40% sinalizando que a 

maioria são mapeados e documentados e 20% que os processos são parcialmente mapeados. 

Já no setor C, a média de atingiu 3,33 que o define como nível 3 (Nível Definido), sendo que 

9% avaliaram terem todos os processos mapeados, 39% a maioria mapeado, 43% indicando 

que os processos são parcialmente mapeados e 9% percebendo a minoria dos processos 

mapeados e documentados. 

Mapear os principais processos, documentar e fazer fluxogramas que facilitam a 

compreensão das etapas e as integrações com outros processos é fundamental para 

incrementar o desempenho nesse aspecto. Além disso, criar entre a própria equipe um grupo 
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responsável pela gestão do conhecimento, pode auxiliar na disseminação da cultura 

organizacional entre os demais membros da equipe. 

 

 

Gráfico 12: Gerência de Configuração 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Gerência de Configuração - Representado no gráfico 12, este item avalia a 

disponibilidade e a facilidade de acesso à documentação e manuais referentes aos principais 

processos de cada setor, bem como da própria empresa na rede de comunicação virtual 

própria da empresa (PAGLIUSO, CARDOSO&SPIEGEL,2010). No setor A houve uma 

média de 3,87 que o define como nível 4 (Nível Gerenciado) com 20% dos avaliados 

reconhecendo a facilidade de acesso como excelente, 53% como muito bom, 20% como bom 

e 7% como irregular. No setor B a média atingiu 3,6 que o define como nível 4 (Nível 

Gerenciado), com 20% dos avaliados reconhecendo a facilidade de acesso como excelente, 

40% como muito bom, 20% como bom e 20% como irregular. No setor C a média foi de 3,33 

com 9% dos avaliados reconhecendo a facilidade de acesso como excelente, 48% como muito 

bom, 35% como bom e 9% como irregular.  

Mesmo quando empresas possuem canais corporativos de disseminação de 

informações, a falta de cultura de acesso pode causar a percepção de falta de disponibilidade, 

para isso deve-se identificar qual a forma de acesso mais adequada para cada tipo de equipe. 

Para as equipes de campo, por exemplo, comunicações através de lembretes nas ordens de 
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serviços e rápidas reuniões matinais apresentando temas importantes e disponibilização de 

manuais impressos, são estratégicos, enquanto para colaboradores internos pode-se incentivar 

o acesso aos canais corporativos devido a maior facilidade de acessá-los.  

Uma boa prática para equipes de inspeção de recuperação de energia é a criação de 

padrões de preenchimento de TOI’s de acordo com a irregularidade encontrada. Esta ação 

alinhada com a área jurídica da empresa, facilita a ação da equipe de campo, diminuindo erros 

interpretativos e/ou ortográficos que podem invalidar o documento junto ao cliente ou ao 

poder judiciário em futuras contestações. 

 

 

5.2. GOVERNANÇA 

 

As médias obtidas nesta dimensão referem-se às respostas das questões 7, 8, 9, 10 e 

11. No setor A média nesta dimensão foi de 4,15 (Nível Gerenciado) com um Desvio Padrão 

de 0,44. No setor B a média foi de 4,12 (Nível Gerenciado) para um Desvio Padrão de 0,65 e 

no setor C uma média de 3,52 (Nível Gerenciado) para um Desvio Padrão de 0,9. Este 

resultado reforça que o maior nível de maturidade, possui o menor desvio padrão entre as 

respostas aproximando-se de 0 (zero), demonstrando menor divergência de opiniões. 

 

Gráfico 13: Políticas e Leis 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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Políticas e Leis -  Representado no gráfico 13, este item avalia o nível de submissão 

das organizações às políticas, normas e leis, que conduzem às empresas nos aspectos éticos e 

legais, para proteger os acionistas, funcionários, seus clientes, sociedade e meio ambiente 

contra intenções duvidosas (ARAUJO, GARCIA & MARTINES,2017).  O setor A teve uma 

média de 4,07, o que define como maturidade de nível 4 (Nível Gerenciado), o setor B teve 

uma média de 3,2 o que classifica como nível 3 (Nível Definido), com 80% dos entrevistados 

avaliaram como bom,  enquanto o setor C, uma média de 3,75, que define também como nível 

4 (Nível Gerenciado), 22% da amostra avaliando como bom e 9% como ruim, o que chama 

atenção negativamente. 

Como trata-se de um setor altamente regulado pelas Resoluções da ANEEL, CCEE e 

ONS, com prazos, serviços, direitos dos consumidores, penalidades e deveres bem definidos , 

pode-se reforçar o conhecimento da normatização a partir da demonstração da origem das 

atividades realizadas, inclusive disponibilizando as normas pertinentes para as equipes. 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Métodos ou Desing – Representado no gráfico 14, este item avalia o nível de 

sequenciamento lógico e alinhamento entre atividades dos processos, com início, meio e fim 

bem definidos e conhecidos (PAIM, CARDOSO, CAULLIRAUX & CLEMENTE, 2009), a 

clareza como os fluxos e processos são desenhados e a disponibilização dos mesmos. O setor 

A teve uma média de 4,20, o que define como maturidade de nível 4 (Nível Gerenciado). O 

setor B teve uma média de 4,40 o que define como nível 5 (Nível Otimizado). No setor C, 

Gráfico 14: Métodos 
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uma média de 3,40 que define também como nível 4 (Nível Gerenciado), mas o ponto de 

atenção é que 13% dos entrevistados deste setor entenderem que raramente os processos 

possuem um início, meio e fim bem definidos e apenas 9% visualizarem o mapeamento como 

sempre presente.  

Para melhor compreensão dos próprios processos é importante apresentar a visão dos 

macros processos e dos processos e/ou atividade que se relacionam. Para tanto é preciso 

conhecer a organização e de que forma se relacionam, como por exemplo, o impacto que uma 

ligação nova não atendida poderá causar diretamente na IASC (quando gera reclamação), na 

Perda (quando o cliente passa para ligação clandestina) ou as correlações inversamente 

proporcionais entre a taxa de arrecadação e a taxa de perda ou como ações de combate às 

perdas feitas com má qualidade, impactam diretamente em indicadores como arrecadação e 

reclamação. 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Monitoramento – Representado no gráfico 15, este item visa identificar se as metas e 

indicadores são monitorados de forma sistemática, permitindo o acompanhamento com 

clareza e transparência dos resultados (PAGLIUSO, CARDOSO & SPIEGEL, 2010). No 

setor A houve uma média de 4,4 o que é considerado maturidade com nível 5 (Nível 

Otimizado), com 93% dos avaliados reconhecendo como sempre e frequentemente. No setor 

B a média atingiu 4,4 o que é considerado nível 5 (Nível Otimizado), com 100% dos 

Gráfico 15: Monitoramento 
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avaliados reconhecendo como sempre e frequentemente. No setor C a média foi de 3,8 o que 

é considerado nível 4,0 (Nível Gerenciado), com 48% dos avaliados reconhecendo como 

sempre e frequentemente. 

Uma das maiores barreiras do acompanhamento e monitoramento é não conseguir 

disponibilizá-lo de forma fácil e em tempo hábil para a visualização do panorama atual. 

Acrescenta-se a isso que a falta de ferramentas de DASHBOARD (Painel de indicadores) ou 

Power BI, acabam por dificultar a cultura de monitoramento. 

Além do monitoramento dos indicadores e metas, que pode lançar mão inclusive de 

reuniões de metas mensais, com apresentação dos resultados esperados e realizados para cada 

membro da equipe, é importante haver monitoramento da qualidade dos serviços, como 

auditorias internas amostrais e medição de qualidade para apurar possíveis desvios de campo 

ou administrativos.  

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Stakeholders – Representado no gráfico 16, este item analisa compromissos e 

relacionamento entre as partes interessadas, nos processos, sejam elas consumidores, 

acionistas, clientes internos, governo, etc. A forma como se estabelece a relação com as partes 

interessadas depende da forma como se ouve e se comunica com consumidores, com 

manifestações de pessoas ou entidades e também da qualidade da comunicação estratégica 

entre os processos internos (PAGLIUSO, CARDOSO&SPIEGEL,2010). No setor A houve 

Gráfico 16: Stakeholders (Partes Interessadas) 
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uma média de 4,2 o que é considerado maturidade com nível 4 (Nível Gerenciado), com 80% 

dos avaliados reconhecendo a facilidade ao acesso como sempre e frequentemente. No setor B 

a média atingiu 4,2, o que é considerado nível 4 (Nível Gerenciado), com 60% dos avaliados 

reconhecendo a facilidade de acesso como sempre e frequentemente. No setor C a média foi 

de 4,0, o que é considerado nível 4,0 com 47% dos avaliados reconhecendo a facilidade de 

acesso como sempre e frequentemente. 

Essas respostas refletem os desafios específicos dos setores, já que enquanto nas áreas 

operacionais de corte de energia por inadimplência e recuperação de energia (combate ao 

furto), o contato passa pela situação de conflito de interesse e de estresse do cliente, deve-se 

reforçar o tratamento com cordialidade e o esclarecimento com transparente das atividades 

executadas. O relacionamento com fornecedores tende a ser mais profissional baseado em 

contratos de prestação de serviços ou materiais. No relacionamento com a diretoria e 

acionistas a comunicação faz-se mais por meio de indicadores assertivos e estratégicos. 

Portanto, estas diversas modalidades precisam ser entendidas nas suas respetivas 

especificidades. 

Para exemplificar como se estabelece a avaliação da relação com entre partes 

envolvidas, apresentam-se em seguida os itens de avaliação da pesquisa IASC entre 

consumidor, e empresa de energia: 

  

 Informações ao cliente:   

- esclarecimento sobre seus direitos e deveres; 

- informação/orientação sobre riscos associados ao uso da energia; 

- detalhamento das contas; 

- explicação sobre o uso adequado da energia; 

- atendimento igualitário a todos os consumidores; 

- segurança no valor cobrado. 

  Acesso à empresa: 

- facilidade para entrar em contato com a empresa; 

- respostas rápidas às solicitações dos clientes; 

- pontualidade na prestação de serviços; 

- cordialidade no atendimento; 

- facilidade de acesso aos postos de recebimento da conta. 
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  Confiabilidade nos serviços: 

- fornecimento de energia sem interrupção; 

- fornecimento de energia sem variação na tensão; 

- avisos antecipados sobre o corte de energia – falta de pagamento; 

- confiabilidade das soluções dadas; 

- rapidez na volta da energia quando há interrupção; 

- avisos antecipados sobre o desligamento da energia - manutenção. 

 

Para todas estas situações fez-se necessário ter uma comunicação eficaz, conhecer e 

melhorar protocolos de atendimento, identificar como o público alvo (clientes, diretoria, 

acionistas, etc.) costumam receber, visualizar e avaliar os formatos das informações. 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Estrutura Organizacional – Representado no gráfico 17, este item avalia a estrutura 

voltada aos processos, visando uma estrutura que seja mais horizontalizada e menos 

hierárquica (ARAUJO, 2016). Para isso precisa haver autonomia delegada entre a equipe, que 

permita inovar e promover melhorias, aproximando a equipe dos clientes internos e externos. 

O setor A teve uma média de 3,87, o que define como maturidade de nível 4 (Nível 

Gerenciado), 60% avaliou como plenamente e satisfatoriamente. Porém esses resultados 

podem melhorar já que 40% dos entrevistados avaliaram como parcialmente. No setor B teve 

Gráfico 17: Estrutura Organizacional 
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uma média de 4,40 o que também classifica como nível 5 (Nível Otimizado), com 80% 

avaliando como plenamente e satisfatoriamente. No setor C, a média foi de 3,40 que define 

também como nível 4 (Nível Gerenciado), com apenas 47% avaliaram como plenamente e 

satisfatoriamente. 

Para incremento desse item sugere-se atuar no mapeamento das competências, 

permitindo assim, maior clareza quanto às responsabilidades e grau de autonomia nos 

respectivos processos. Pode-se inclusive criar uma matriz de decisão para facilitar a 

visualização e dar mais segurança para tomada de decisão, já que cada um pode identificar 

suas competências e suas responsabilidades inclusive no que concerne às relações trabalhistas, 

o que segundo Mina (2013) é denominado como autonomia delegada. 

 

 

5.3. TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

As médias obtidas nesta dimensão referem-se às respostas das questões 12, 13, 14 e 

15. No setor A média nesta dimensão foi de 4,22 (Nível Otimizado) com um Desvio Padrão 

de 0,44 que reflete pouca variação entre as respostas. No setor B a média foi de 3,6 (Nível 

Gerenciado) para um Desvio Padrão de 0,74 que reflete alta variação entre as respostas e no 

setor C uma média de 2,7 (Nível Repetitivo) para um Desvio Padrão de 0,92 que reflete alta 

variação entre as respostas. Este resultado reforça que o maior nível de maturidade, possui o 

menor desvio padrão entre as respostas, demonstrando menor divergência de opiniões o que 

indica nos setores B e C falta de alinhamento entre as percepções ou ainda falta de 

padronização entre as ações. 
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Gráfico 18: Segurança da Informação 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Segurança da Informação – Representado no gráfico 18, este item avalia a forma 

como as informações são armazenadas, documentadas, o controle de acesso às mesmas e 

principalmente se os funcionários sabem o que se espera deles dentro da política de segurança 

(ARAUJO & ARAUJO, 2013). O setor A teve uma média de 4,6, o que define como 

maturidade de nível 5 (Nível Otimizado), sendo que 94% avaliaram como plenamente e 

satisfatoriamente, com isso há necessidade somente de manter as boas práticas e atuar na 

percepção. O setor B teve uma média de 4,6 o que também classifica como nível 5 (Nível 

Otimizado), com 100% avaliando como plenamente e satisfatoriamente. No setor C, uma 

média de 3,47 que define como nível 3 (Nível Definido), apenas 51% avaliaram como 

plenamente e satisfatoriamente, mas o ponto de atenção é que há 9% que avaliaram como 

insuficiente. 

 Múltiplas ações devem ser incrementadas como política de armazenamento de 

dados com segurança e controle de acessos, backup sistemático dos bancos de dados, e a 

formalização das políticas da empresa, inclusive as punições previstas. Uma boa prática é 

encerrar os procedimentos operacionais ratificando as políticas de segurança da informação. 

Em ações voltadas para Grandes clientes (fora do varejo), uma boa prática é manter sob sigilo 

os casos de Suspeita de Fraude, sendo o agendamento prévio com as equipes de campo locais 



   116 
 

 
 

próximos, sem informar o cliente a ser inspecionado. Dado que só deve ser disponibilizado 

quando a equipe já está próxima ao local, isso elimina o risco de vazamento da informação.  

Gráfico 19: Inovação Tecnológica 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Inovação Tecnológica – Representado no gráfico 19, este item avalia o papel da TI 

não apenas como transformadora de processos existentes, mas a forma como se investe em 

automatização e inovações de processos existentes e novos (HAMMER, 2006). O setor A teve 

uma média de 4,0, o que define como maturidade de nível 4 (Nível Gerenciado), sendo que 

80% avaliaram como plenamente e satisfatoriamente, com isso há necessidade somente de 

manter as boas práticas e atuar na percepção e com oportunidade de melhoria devido aos 20% 

que avaliaram como bom. No setor B teve uma média de 3 o que também classifica como 

nível 3 (Nível Definido), com 40% da avaliação como ruim e 40% como bom, o que dá 

margem para desenvolver muitas melhorias. No setor C, a média foi de 2,53 que define como 

nível 2 (Nível Repetitivo), destaca-se que 35% dos respondentes a avaliaram como ruim e 

muito ruim. 

 Para eliminar retrabalhos e trabalhos manuais desnecessários, é preciso automatizar 

banco de dados e eliminar atividades de digitação, usando para tanto, sistemas de geração 

rápida de relatórios ao invés de perder recursos executando diariamente esta atividade.  É 

imprescindível buscar boas práticas no mercado, como por exemplo, análise automática de 

memória de massa de medidores de grandes clientes indiretos, usar inteligência artificial no 
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atendimento, retirar dos processos etapas burocráticas pouco eficazes. Além disso, criar 

canais de apresentação de novas ideais, auxiliam a criar a cultura de inovação. 

 Para equipes de campo, muitas das inovações passam pela simplificação, um bom 

exemplo foi a descoberta de fraude por meio de utilização de imã que influenciava o campo 

magnético do medidor e causava erro na medição. A busca por detectar este tipo de fraude 

através de estudos em laboratório, verificou que equipamentos de medição de campos 

eletromagnéticos, inclusive aplicativos de celular, conseguiam identificar com alta índice de 

acerto a fraude. 

 

Gráfico 20: Infraestrutura de TI 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Infraestrutura de TI – Representado no gráfico 20, este item avalia o investimento em 

Software, hardware e suportes (MARTINES, 2008). O setor A teve uma média de 4,13, o que 

define como maturidade de nível 4 (Nível Gerenciado), sendo que 93% avaliaram como 

plenamente e satisfatoriamente, com isso há necessidade somente de manter as boas práticas e 

atuar na percepção. No setor B teve uma média de 3 o que classifica como nível 3 (Nível 

Definido), com 60% da avaliação como bom e 20% como ruim, aponta para oportunidade de 

melhorias. No setor C, uma média de 2,53, o define como nível 2 (Nível Repetitivo), destaca-

se que 43% dos respondentes avaliaram como ruim.  

Há indicação para um diagnóstico dos hardwares utilizados, avaliando se por falta de 

sistemas (softwares) apropriados, existe excesso de planilhas e bases que tornam os 
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processamentos lentos. Uma outra ação primordial é identificar junto ao setor de TI quais as 

ferramentas corporativas são utilizadas em outras áreas que podem suprir as necessidades 

apresentadas. 

 

Gráfico 21: Automação 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Automação – Representado no gráfico 21, este item avalia a automatização dos 

processos produtivos e de geração de informação para tomada de decisão (OLIVEIRA, 

MOTTA & OLIVEIRA, 2012). O setor A teve uma média de 4,13 o que define como 

maturidade de nível 4 (Nível Gerenciado), sendo que 80% avaliaram como excelente e muito 

bom, com isso há necessidade somente de manter as boas práticas e atuar na percepção. O 

setor B teve uma média de 3,8 o que também classifica como nível 4 (Nível Gerenciado), com 

60% da avaliação como excelente e muito bom, 40% avaliaram como bom, o que aumenta a 

oportunidade de melhorias. No setor C houve uma média de 2,61 o que classifica como nível 

3 (Nível Definido), entretanto no limite para ir ao nível 2. 

 Este resultado verifica oportunidades em automatizar processos existentes, seja por 

meio de novas ferramentas tecnológicas, seja por ferramentas existentes na empresa, 

utilizando boas práticas que podem já estarem sendo utilizadas nos setores A e B. Para 

equipes de campo a automatização de processos passa pela eliminação de preenchimentos 

manuais. 
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5.4. ALINHAMNETO ESTRATÉGICO 

 

As médias obtidas nesta dimensão referem-se às respostas das questões 16, 17, 18 e 

25. No setor A, a média nesta dimensão foi de 4,23 (Nível Otimizado) com um Desvio Padrão 

de 0,4 que reflete pouca variação entre as respostas. No setor B a média foi de 3,9 (Nível 

Gerenciado) para um Desvio Padrão de 0,82 que reflete alta variação entre as respostas e no 

setor C uma média de 3,3 (Nível Repetitivo) para um Desvio Padrão de 0,94 que reflete alta 

variação entre as respostas. Este resultado reforça que o maior nível de maturidade, possui o 

menor desvio padrão entre as respostas, demonstrando menor divergência de opiniões o que 

pode expor nos setores B e C falta de alinhamento entre as percepções ou ainda falta de 

padronização entre as ações o que abaixaria o nível de variação. 

 

Gráfico 22: Gestão de Mudanças 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Gestão de Mudanças – Representado no gráfico 22, este item avalia a 

flexibilidade e a capacidade de mudança em tempo hábil (FNQ-MEG, 2016). O setor A teve 

uma média de 4,13 o que define como maturidade de nível 4 (Nível Gerenciado), sendo 80% 

avaliaram como excelente e muito bom, com isso há necessidade somente de manter as boas 

práticas e atuar na percepção. No setor B houve uma média de 3,8 o que também classifica 

como nível 4 (Nível Gerenciado), com 60% da avaliação como excelente e muito bom, 40% 
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avaliaram como bom, o que aumenta a oportunidade de melhorias. No setor C, uma média de 

3,33 o define como nível 3 (Nível Definido), destaca-se que 13% dos respondentes avaliaram 

como ruim e muito ruim. 

 Para incentivar a multifuncionalidade, sugere-se iniciar com job rotation para 

iniciar a cultura da mudança, entretanto, há necessidade de mapeamento e documentação dos 

processos para dar respaldo e mitigar os impactos da curva de aprendizagem que ocorre nos 

processos de mudanças. 

 

Gráfico 23: Alinhamento Estratégico 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Alinhamento Estratégico – Representado no gráfico 23, este item avalia o alinhamento 

dos processos com a estratégia da organização, devendo ser acompanhado pela Direção e 

estar presente nas comunicações institucionais (MANGUEIRA, GUTIERREZ & COSTA, 

2014). O setor A teve uma média de 4,2 o que define como maturidade de nível 4 (Nível 

Gerenciado), sendo que 86% avaliaram como participa muito e participa, com isso há 

necessidade somente de manter as boas práticas e atuar na percepção. O setor B teve uma 

média de 4,0 o que também classifica como nível 4 (Nível Gerenciado), com 60% da 

avaliação como participa muito e participa, e 40% avaliaram como participa parcialmente, o 

que aumenta a oportunidade de melhorias. No setor C, uma média de 3,13 o define como 

nível 3 (Nível Definido), destaca-se negativamente que 8% dos respondentes avaliaram como 

pouco ou não participa.  
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Certamente as principais atividades dos setores derivam de indicadores estratégicos 

que são acompanhados pela alta direção. Após o mapeamento, deve-se divulgar para equipe 

os indicadores mais alinhados e, para os processos desalinhados, a liderança deve 

imediatamente reavaliar a necessidade de mantê-los e/ou reorientá-los. 

Por exemplo, no caso das Atividades de Inspeção de campo, que possuem metas 

quantitativas e qualitativas, estas metas procuram trazer uma recuperação de energia perdida, 

esta energia geralmente compõe a meta de Plano de energia (energia que deve ser recuperada 

ao longo do ano), que por sua vez compõe o indicador de redução de perda (quanto mais 

fraudes são encontradas, mais energia recuperada e injetada reduzem as perdas do ciclo). Este 

indicador de perda é um indicador estratégico, portanto as atividades associadas, devem ser 

acompanhadas pelos acionistas e diretores. 

 

Gráfico 24: Indicadores 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Indicadores – Representado no gráfico 24, este item avalia se a área possui metas 

alinhadas aos indicadores estratégicos da organização e se existe acompanhamento 

sistematicamente (MANGUEIRA, GUTIERREZ & COSTA, 2014). O setor A teve uma 

média de 4,6 o que define como maturidade de nível 5 (Nível Otimizado), sendo que 60% 

avaliaram como possui plenamente e os demais 40% como possui, com isso há necessidade 

somente de manter as boas práticas e atuar na percepção. O setor B teve uma média de 3,8 o 

que o classifica como nível 4 (Nível Gerenciado), com 60% da avaliação como possui 
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plenamente e possui, e 40% avaliaram como participa parcialmente, o que aumenta a 

oportunidade de melhorias. No setor C, uma média de 3,33 que o define como nível 3 (Nível 

Definido), destaca-se como ponto de atenção os 43% que avaliaram como possui parcialmente 

e os 4% que avaliaram não possuir indicadores alinhados.  

Todos os colaboradores precisam ser avaliados e ter metas claras e bem elaboradas a 

cumprir, de modo a contribuir para seu próprio desempenho. Estas metas precisam ser 

acompanhadas e medidas sistematicamente. Para serviços operacionais sejam de campo, 

sejam internos, o estudo dos tempos e movimentos de Taylor é a etapa inicial para a 

metodologia da construção de metas assertivas, em que se procura medir o tempo de execução 

de instalações, inspeções, normalizações, cortes, religamentos, etc. Medir o tempo de setup 

(deslocamento ou translado), o tempo de preparação das condições de segurança e a partir do 

tempo, estimar o tempo médio e manter um acompanhamento minimamente semanal. Para 

outras atividades mais analíticas ou que precisam de um período maior para medir o resultado, 

pode-se estabelecer como meta as taxas e resultados mensais. 

 

Gráfico 25: Comunicação 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Comunicação – Representado no gráfico 25, este item avalia se há rotineiramente 

clareza e alinhamento na comunicação, como forma de difusão assertiva das estratégias, 

diretrizes e socialização do conhecimento na empresa (OSONO, 2008).  O setor A teve uma 

média de 4,0 o que define como maturidade de nível 4 (Nível Gerenciado), sendo que 86% 
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avaliaram como possui plenamente e satisfatoriamente, com isso há necessidade somente de 

manter as boas práticas, atuar na percepção da equipe e ampliar os canais de comunicação 

para ampliar a eficácia nos receptores. O setor B teve uma média de 4,0 o que também 

classifica como nível 4 (Nível Gerenciado), com 60% da avaliação como possui plenamente e 

satisfatoriamente, 40% avaliaram como parcialmente, devido ao mesmo número plenamente e 

parcialmente, deve-se manter as boas práticas, avaliar se há restrição para alguns membros da 

equipe e trabalhar na percepção. No setor C, uma média de 3,47 o define como nível 4 (Nível 

Gerenciado), embora esteja no limite do nível inferior de padronização, destaca-se como 

ponto de atenção os 47% que avaliaram como possui parcialmente e insuficiente. 

Durante as reuniões de resultados mensais, pode-se apresentar além dos resultados da 

própria área, os indicadores estratégicos e as comunicações corporativas oficiais, principais 

acontecimentos e fatos relevantes da organização e do setor. Interpretar juntamente com a 

equipe algumas normas mais críticas, também contribui para estabelecer uma comunicação 

mais assertiva.  

Outro importante aspecto da comunicação é a interna. Entre os setores, processos e 

atividades, a deficiência desse tipo de comunicação pode ter impactos negativos importantes. 

Por exemplo, ações de emergência em que os clientes ficam sem medição, erros de leitura 

indicados pelos leituristas, pendências de atendimentos de religações, precisam ser 

comunicadas e normalizadas dentro dos prazos regulados, ou correm o risco de não terem a 

energia perdida recuperada, conforme os artigos 113, 114 e 115 da resolução 414/2010 da 

ANEEL.  

 

 

5.5. GESTÃO DE PESSOAS 

 

As médias obtidas nesta dimensão referem-se às respostas das questões 19, 20, 21,22, 

23 e 24. No setor A, a média nesta dimensão foi de 4,11 (Nível Gerenciado) com um Desvio 

Padrão de 0,38 que reflete pouca variação entre as respostas. No setor B a média foi de 3,73 

(Nível Gerenciado) para um Desvio Padrão de 0,83 que reflete alta variação entre as respostas 

e no setor C uma média de 3,28 (Nível Definido) para um Desvio Padrão de 0,89 que reflete 

alta variação entre as respostas. Este resultado mais uma vez ratifica que o maior nível de 

maturidade, possui o menor desvio padrão entre as respostas, demonstrando menor 

divergência de opiniões o que pode expor nos setores B e C falta de alinhamento entre as 

percepções ou ainda falta de padronização entre as ações o que abaixaria o nível de variação. 
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Fonte: Elaboração própria 

 

Liderança – Representado no gráfico 26, este item avalia como os gestores trabalham 

com visão de futuro e tendências do mercado para influenciar e motivar a equipe a atingirem 

resultados cada vez mais eficazes e sustentáveis (FNQ – MEG 2016). O setor A teve uma 

média de 4,2 o que define como maturidade de nível 4 (Nível Gerenciado), sendo que 80% 

avaliaram como sempre e frequentemente, como está no limite máximo deste nível, pronto 

para passar ao nível 5, sugere-se atuar na percepção para elevar o nível de maturidade, mas 

pode haver um pequeno foco de insatisfação pela nota extrema ou desconhecimento da 

cultura. O setor B teve uma média de 3,8 o que também classifica como nível 4 (Nível 

Gerenciado), com 40% da avaliação como sempre e frequentemente, há que atentar-se para os 

60% que classificaram como moderadamente, deve-se manter as boas práticas, avaliar se há 

restrição para alguns membros da equipe. No setor C, uma média de 3,2 que o define como 

nível 3 (Nível Definido), embora esteja no limite do nível inferior de padronizado, destaca-se 

como ponto de atenção os 13% que avaliaram como raramente ou nunca possui.  

Nas reuniões de resultados, os gestores devem instigar debates com a equipe sobre as 

mudanças de direcionamento e tendências de mercado, boas práticas do mercado ou da 

própria organização e incentivar a equipe a participar de congressos alinhados com os 

desafios da organização e a procurarem seu próprio desenvolvimento por meio da educação 

formal. 

Gráfico 26: Liderança - Visão 
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Gráfico 27: Recursos de RH 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Infraestrutura de Recursos Humanos – Representado no gráfico 27, este item avalia se 

os recursos humanos são estão adequados aos processos e se os papeis dos colaboradores são 

bem definidos (MARTINES, 2008). O setor A teve uma média de 3,8 o que define como 

maturidade de nível 4 (Nível Gerenciado), sendo que 80% avaliaram como plenamente e 

satisfatoriamente, sugere-se investigar se é a quantidade de recursos ou a definição dos papeis 

que precisam ser trabalhados, pois houve 20% de avaliação como parcialmente ou 

insuficiente. O setor B teve uma média de 4,0 o que também classifica como nível 4 (Nível 

Gerenciado), com 60% da avaliação como plenamente e satisfatoriamente, no entanto, como 

40% classificaram como parcialmente, sugere-se realizar a mesma investigação que no setor 

A. No setor C, uma média de 2,8 o define como nível 3 (Nível Definido), embora esteja no 

limite do nível inferior de padronizado, destaca-se como ponto de atenção que 17% avaliaram 

como insuficiente e inexistente. 

 A automatização, mapeamento e melhoria dos processos aumentam a eficácia e 

podem realinhar algumas distorções em relação à estrutura, com a diminuição das atividades 

manuais e por consequência a diminuição da estrutura envolvida. Ações de feedback e 

organogramas por processos reforçam o entendimento dos papeis e responsabilidades. Quanto 

aos serviços de campo, a roteirização (agrupamento geográfico ou por atividades) produz 
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melhoria da produtividade com a diminuição dos tempos de setup ou deslocamento entre 

serviços. A disponibilização de kit padrão de materiais evitam desperdício de visitas sem 

execução.  

 

Gráfico 28: Meritocracia 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Meritocracia – Representado no gráfico 28, este item avalia como os gestores 

trabalham com justiça e reconhecimento, com critérios claros e bem definidos (JUNIOR 

&SCUCUGLIA, 2011). O setor A teve uma média de 4,1 o que define como maturidade de 

nível 4 (Nível Gerenciado), sendo que 87% avaliaram como plenamente e satisfatoriamente, 

como está próximo ao limite máximo deste nível, pronto para passar ao nível 5, sugere-se 

realizar algumas reuniões ou criar caixas de sugestões e alinhamento dos métodos de mérito. 

O setor B teve uma média de 3,6 o que também classifica como nível 4 (Nível Gerenciado), 

entretanto com pontuação mais próxima do nível inferior com 40% da avaliação como 

parcialmente, sugere-se ampliar o debate e sugestões e também aumentar a clareza dos 

critérios. No setor C, uma média de 3,2 que define como nível 3 (Nível Definido).  

Programas de reconhecimento por melhores resultados podem estar pautados em 

produtividade, qualidade, ideias inovadoras, denúncias de fraudes (fortalecem valores éticos) 

e comportamento. Além do reconhecimento institucional e méritos na remuneração, 

agradecimentos do cotidiano ajudam na consolidação da cultura de reconhecimento, enquanto 

a clareza prévia dos critérios fortalece o senso de justiça. 
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A utilização de games com ranking, uma prática que vem sendo utilizada no mercado, 

possibilita a motivação de acompanhamento da equipe, principalmente com gerações mais 

jovens e promove competição sadia pelos resultados. 

 

Gráfico 29: Cultura Organizacional 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Cultura Organizacional – Representado no gráfico 29, este item avalia se a cultura, os 

valores e visão das áreas estão alinhados aos da organização (JUNIOR &SCUCUGLIA, 

2011). O setor A teve uma média de 4,33 o que define como maturidade de nível 5 (Nível 

Gerenciado), sendo que 87% avaliaram como plenamente e satisfatoriamente, sugere-se 

manter as boas práticas e avaliar o que pode estar causando percepção de parcialmente em 

13% dos entrevistados. O setor B teve uma média de 4 o que classifica como nível 4 (Nível 

Gerenciado), com 60% classificando como plenamente e satisfatoriamente. No setor C, uma 

média de 3,8 o define como nível 4 (Nível Gerenciado), 70% classificaram como plenamente 

e satisfatoriamente.  

A manutenção de ritos, sejam os de reconhecimento, de estímulo à educação, nos 

feedbacks, entre outras ações, ajudam na apropriação pelos colaboradores do estabelecimento 

de cultura organizacional. Os ritos precisam estar alinhados aos valores da organização, na 

perspectiva apontada por Vuvec & Lovric (2017) que indicam que a cultura são valores 

repassados aos mais jovens. Portanto, trabalhar no alinhamento dos mais antigos contribui 

para reforçar a identidade do grupo. 
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Gráfico 30: Desenvolvimento e Educação 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Desenvolvimento e Educação – Representado no gráfico 30, este item avalia se há 

ações de estimulo à educação e desenvolvimento dos profissionais alinhados aos objetivos da 

empresa (JUNIOR &SCUCUGLIA, 2011). O setor A teve uma média de 4,27 o que define 

como maturidade de nível 5 (Nível Otimizado), sendo que 93% avaliaram como plenamente e 

satisfatoriamente, sugere-se manter as boas práticas e avaliar o que pode estar causando 

percepção de parcialmente em 7% dos entrevistados. O setor B teve uma média de 4 o que 

classifica como nível 4 (Nível Gerenciado), com 60% classificando como parcialmente. Neste 

caso sugere-se ampliar o programa de educação continuada e desenvolvimento, pois 20% dos 

entrevistados ainda percebem como insuficiente. No setor C, uma média de 3,13 o define 

como nível 3 (Nível Definido), com 39% classificado como plenamente e satisfatoriamente. 

Metas de treinamentos, cursos, participação em eventos externos, envio de artigos aos 

seminários do setor elétrico e afins e o fortalecimento das boas práticas do próprio grupo, 

auxiliam na motivação da equipe para participar mais e desenvolver inovações. 
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Gráfico 31: Responsável 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Responsável – Representado no gráfico 31, também alinhado ao tema de liderança, 

este item avalia se o gestor assume papel de proprietário do processo para mediar conflitos, 

buscar recursos e integrar a equipe internamente e com outras áreas da empresa (HAMMER, 

2007). O setor A teve uma média de 4,0, o que define como maturidade de nível 4,0 (Nível 

Gerenciado), sendo que 86% avaliaram como plenamente e satisfatoriamente. O setor B teve 

uma média de 3,8 o que classifica como nível 4 (Nível Gerenciado), com 60% classificando 

como plenamente e satisfatoriamente. No setor C, uma média de 3,53 o define como nível 4 

(Nível Gerenciado), com 48% classificando como plenamente e satisfatoriamente. 

 Este item precisa de uma atenção diferenciada, para apurar se a oportunidade de 

melhoria incide na falta de senso de proprietário do próprio Líder ou se refere à falta de 

autonomia do Líder limitada pela própria organização. Em ambos os casos a sinalização é 

importante para avaliação da área de Recursos Humanos. 

 

 

5.6. APLICAÇÃO DA FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO 

 

A partir da experiência de aplicação da ferramenta nos setores estudados, verificou-se 

que o tempo médio de resposta foi de 7 minutos, este baixo tempo sugere que a aplicação seja 



   130 
 

 
 

por amostra abrangente. Também foi realizado sem qualquer tipo de identificação dos 

respondentes, para assegurar que não haja possibilidade de retaliações. Antes da aplicação 

sugere-se que as instruções sejam lidas para todos os pesquisados, reforçando as razões da 

pesquisa e principalmente reforçando o anonimato, quando a aplicação for presencial. Quando 

a aplicação não for presencial, sugere-se que todas estas informações sejam bem descritas nas 

instruções.  

Quando a pesquisa for por meio de formulário impresso, com até 10 funcionários é 

possível realizar a consolidação dos dados em pouco tempo. Entretanto, a partir deste número 

sugere-se que seja realizada pesquisa através de formulários eletrônicos que podem ser 

desenvolvidos por ferramentas simples. Caso os funcionários não tenham acesso ao 

computador no trabalho para responder ao formulário eletrônico, pode-se aplicar através de 

sites que disponibilizam pesquisas para respostas via smartphones. 

Embora a ferramenta possa ser aplicada em empresas de diversos segmentos, 

recomenda-se que para maior eficácia, que seja realizado a customização através de uma 

metodologia da escolha da amostra de cargos e funções, juntamente com um pré-teste bem 

estruturado e aplicado.  

O Macroprocesso de uma empresa de distribuição de energia é a venda de energia, 

portanto todos os setores que compões esta organização, fazem parte de um micro processo 

que possui correlação com o marco processo. Em estruturas departamentalizadas esta visão 

sistêmica de que todos os setores e seus processos fazem parte de um processo maior fica 

difusa. Portanto sugere-se que para conhecer o real nível de maturidade em GP de uma 

organização, que o teste seja aplicado em seus setores ou departamentos, pois numa aplicação 

da ferramenta de forma global, possuí o maior risco em não diagnosticar os desequilíbrios 

entre as dimensões e departamentos, e estes desequilíbrios que poderão causar gargalos nos 

processos e resistência na implementação do modelo de gestão. 

Para atenuar os desequilíbrios encontrados, numa primeira etapa deve-se nivelar os 

setores ou departamentos de menor nível de maturidade com o de maior nível, através de 

ferramentas de Benchmark das melhores práticas, apuradas dentro da própria organização, 

com isso preserva-se a cultura organizacional, facilita na adaptação e customização, trabalha o 

reconhecimento dos funcionários que realizam as boas práticas, senso de justiça e clareza dos 

resultados obtidos. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 Esta pesquisa teve como objetivo propor uma ferramenta de avaliação do nível de 

maturidade em gestão por processo no setor elétrico brasileiro, construída a partir das 

ferramentas mais citadas na pesquisa bibliográfica. Foram encontradas na pesquisa 23 

ferramentas distintas, posteriormente foram agrupadas as variações das ferramentas CMMI e 

BPMM e as mesmas foram condensadas em 14 ferramentas distintas. Foram escolhidas as 4 

mais citadas que foram: BPMM com 34%, CMMI com 20%, PEMM com 9% e COBIT com 

5%, foram acrescidas mais 2 ferramentas nacionais que foram MMGP com 2% e a MEG com 

também 2%, todas juntas somam 70% das ferramentas citadas. 

Verificou-se que as 6 ferramentas apresentavam definições e focos bem distintos e 

dentro destas ferramentas foram encontrados 37 temas. Buscou-se unificar temas de cada 

ferramenta, passando para 24 temas. Através de nove revisão bibliográfica os 24 temas foram 

reagrupadas em 5 novas dimensões: Gestão do Conhecimento, Governança, Gestão de 

Pessoas, Alinhamento Estratégico e Inovação Tecnológica e destas 5 dimensões. A partir 

destes temas foi criada a ferramenta de avaliação conforme demonstrado no capitulo de 

metodologia. 

A ferramenta foi testada em uma empresa do setor elétrico brasileiro, inicialmente 

com um grupo de pré-teste que foi constituído com uma representatividade de tipos de função, 

seguindo a empresa de referência da ANEEL. 

Também foi identificada na etapa de pré-teste que a falta de um tema causava erros de 

percepção. Este tema, Comunicação Organizacional, embora não seja citado explicitamente 

nas ferramentas selecionadas na pesquisa, foi incluído na ferramenta de avaliação, dentro da 

Dimensão Alinhamento Estratégico, pois possuía aderência na literatura com esta dimensão. 

Posteriormente a ferramenta de avaliação foi validada e testada em 3 setores distintos 

da mesma concessionária de energia, sendo um da área de Comercial, outro de Operação e 

Tecnologia e um da área de Controle de Equipamentos. 

Observou-se nos resultados demonstrados no capitulo 5, a comprovação de que numa 

mesma organização há diversos níveis de maturidade em Gestão por Processos e alguns 

resultados sinalizam que a não utilização de ferramentas existentes dentro da própria 

organização ratifica a hipótese de que o conceito de Gestão por Processo pode não ser 

compreendido na prática. (WARRAK &FILHO, 2013).  
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Outro importante resultado foi a verificação de que independentemente dos diferentes 

níveis de maturidade entre os setores, existe uma coerência na classificação entre as 

dimensões: em primeiro lugar foi a governança com média geral de 3.93, em segundo a 

Gestão do conhecimento com 3.89, a terceira Alinhamento Estratégico 3.81, a quarta Gestão 

de Pessoas com 3.70 e por último Tecnologia e Inovação com 3.51.  

Houve uma importante descoberta, pois em principio acreditava-se que a melhoria nos 

processos somente auxiliaria no combate às Perdas Administrativas e na melhoria da 

eficiência operacional, melhorando a produtividade e diminuindo custos com retrabalhos. 

Entretanto descobriu-se na literatura que a eficiência operacional melhorada pela gestão por 

processo, é uma das variáveis que compõe as causas das perdas comerciais e que a eficiência 

operacional compõe uma das partes da tarifa de energia através da parcela B. 

Outro objetivo atingido desta pesquisa foi a compilação dos conceitos em Gestão por 

Processos para facilitar o acesso dos profissionais que estão nas organizações do 

conhecimento produzido na academia sobre o tema. Também nesse sentido, na etapa da 

aplicação da ferramenta de avaliação no pré-teste, foram discutidas e realinhadas algumas 

questões para dar maior transparência e simplicidade no entendimento. 

Pode-se afirmar que os objetivos foram alcançados ao comprovar que a ferramenta 

consegue captar os diferentes níveis de maturidade, e guardou coerência nos resultados, já que 

quanto maior o nível de maturidade apontado pelos respondentes, menor foi o desvio padrão 

das respostas, e quanto menor a maturidade maior foi o desvio. Também foi comprovada a 

relevância do estudo ao conseguir demonstrar como a eficiência nos processos operacionais e 

administrativos influenciam direta e indiretamente os resultados da empresa e como pode 

haver falta de uniformidade dentro da mesma empresa quanto à utilização de boas práticas. 

Recomenda-se estudos futuros, onde a partir do modelo pesquisado, possa desenvolver 

metodologia de implementação de gestão por processo em organizações com a criação de 

indicadores de desempenho que possam demonstrar a evolução da eficiência.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE APURAÇÃO DO NÍVEL DE MATURIDADE EM 

BPM 

 

Pesquisa acadêmica para Mestrado em Sistema de gestão (MSG) – UFF 

 

I. Contextualização 

O objetivo deste questionário é validar um instrumento de medição do nível de maturi-

dade em Gestão por Processo (BPM) para subsidiar a construção de um instrumento para o 

setor elétrico brasileiro, a partir de pesquisa na literatura. 

 É composto por 25 perguntas objetivas, que levará no máximo de 7 minutos para ser 

respondido. 

Deverá assinalar apenas umas das repostas, sendo 5 para realizado com maior frequên-

cia ou intensidade e 1 para menor frequência ou intensidade. Acompanhando esta escala es-

tão as palavras que ajudam a traduzir esta escala.  

 

 

1. Você possui formação adequada e recebeu treinamento para exercer suas atividades ?

(    ) 5 - Excelente

(    ) 4 - Muito Bom

(    ) 3 - Bom

(    ) 2 - Ruim

(    ) 1 - Muito Ruim

2. Existe um bom ambiente de trabalho e colaborativo entre a equipe ?

(    ) 5 - Excelente

(    ) 4 - Muito Bom

(    ) 3 - Bom

(    ) 2 - Ruim

(    ) 1 - Muito Ruim

3. Possui Dominio (expertise) da atividade que realiza ?

(    ) 5 - Excelente

(    ) 4 - Muito Bom

(    ) 3 - Bom

(    ) 2 - Ruim

(    ) 1 - Muito Ruim  
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4. São realizadas avaliações e feedback de forma rotineira ?

(    ) 5 - Sempre

(    ) 4 - Frequentemente

(    ) 3 - Moderadamente

(    ) 2 - Raramente

(    ) 1 - Nunca

5. Os processos são mapeados e documentados ?

(    ) 5 - Todos

(    ) 4 - Maioria

(    ) 3 - Parcialmente

(    ) 2 - Minoria

(    ) 1 - Nenhum

6. Existe facilidade de acesso aos documentos e manuais para sua consulta ?

(    ) 5 - Excelente

(    ) 4 - Muito Bom

(    ) 3 - Bom

(    ) 2 - Ruim

(    ) 1 - Muito Ruim

7. Existe um alinhamento de sua área com as normas internas e aspectos regulatórios (resolução 414, submódulos ONS, etc) 

(    ) 5 - Excelente

(    ) 4 - Muito Bom

(    ) 3 - Bom

(    ) 2 - Ruim

(    ) 1 - Muito Ruim

8. Nos processos em que atua, são facilmente identificados início, meio e fim de maneira lógica e ordenada ?

(    ) 5 - Sempre

(    ) 4 - Frequentemente

(    ) 3 - Moderadamente

(    ) 2 - Raramente

(    ) 1 - Nunca

9. Suas metas são monitoradas e controladas de forma contínua ?

(    ) 5 - Sempre

(    ) 4 - Frequentemente

(    ) 3 - Moderadamente

(    ) 2 - Raramente

(    ) 1 - Nunca

10. Sua integração com consumidores, clientes internos, seus pares (mesmo nível hierarquico) e superiores é bem sucedida ?

(    ) 5 - Sempre

(    ) 4 - Frequentemente

(    ) 3 - Moderadamente

(    ) 2 - Raramente

(    ) 1 - Nunca  
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11. Sente que tem autonomia para realizar e implementar melhorias em seus processos ?

(    ) 5 - Plenamente

(    ) 4 - Satisfatoriamente

(    ) 3 - Parcialmente

(    ) 2 - Insuficiente 

(    ) 1 - Inexistente

12. Sabe com clareza o que é esperado de Você em relação a segurança das informações internas ?

(    ) 5 - Plenamente

(    ) 4 - Satisfatoriamente

(    ) 3 - Parcialmente

(    ) 2 - Insuficiente 

(    ) 1 - Inexistente

13. Há investimento em tecnologia e inovação para melhorar seus processos e criar novas oportunidades ?

(    ) 5 - Excelente

(    ) 4 - Muito Bom

(    ) 3 - Bom

(    ) 2 - Ruim

(    ) 1 - Muito Ruim

14. A disponibilização de equipamentos, computadores, sistemas e/ou telefonia estão alinhados com o mercado ?

(    ) 5 - Excelente

(    ) 4 - Muito Bom

(    ) 3 - Bom

(    ) 2 - Ruim

(    ) 1 - Muito Ruim

15. Existe de forma rotineira esforço em automatizar os processos, sejam eles fisicos ou sistemas ?

(    ) 5 - Excelente

(    ) 4 - Muito Bom

(    ) 3 - Bom

(    ) 2 - Ruim

(    ) 1 - Muito Ruim

16. A área onde trabalha tem flexibilidade para atender novos desafios e oportunidades ?

(    ) 5 - Plenamente

(    ) 4 - Satisfatoriamente

(    ) 3 - Parcialmente

(    ) 2 - Insuficiente 

(    ) 1 - Inexistente

17. O primeiro escalão da gestão interage com os principais processos da área onde você trabalha ?

(    ) 5 - Excelente

(    ) 4 - Muito Bom

(    ) 3 - Bom

(    ) 2 - Ruim

(    ) 1 - Muito Ruim  
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18. As metas dos processos em que você atua, são alinhadas com indicadores estratégicos da empresa ?

(    ) 5 - Plenamente

(    ) 4 - Satisfatoriamente

(    ) 3 - Parcialmente

(    ) 2 - Insuficiente 

(    ) 1 - Inexistente

19. O setor onde atua, trabalha com a visão de cenários futuros e tendências do setor elétrico, da empresa e do Mercado ?

(    ) 5 - Sempre

(    ) 4 - Frequentemente

(    ) 3 - Moderadamente

(    ) 2 - Raramente

(    ) 1 - Nunca

20. Existem responsabilidades bem definidas e Recursos Humanos para realizar as atividades ?

(    ) 5 - Plenamente

(    ) 4 - Satisfatoriamente

(    ) 3 - Parcialmente

(    ) 2 - Insuficiente 

(    ) 1 - Inexistente

21. O tratamento é justo e tem reconhecimento com critérios claros e transparentes ?

(    ) 5 - Plenamente

(    ) 4 - Satisfatoriamente

(    ) 3 - Parcialmente

(    ) 2 - Insuficiente 

(    ) 1 - Inexistente

22. A cultura da área onde trabalha tem valores e visão alinhados aos da empresa ?

(    ) 5 - Plenamente

(    ) 4 - Satisfatoriamente

(    ) 3 - Parcialmente

(    ) 2 - Insuficiente 

(    ) 1 - Inexistente

23. Existem ações de desenvolvimento profissional alinhadas aos objetivos corporativos ?

(    ) 5 - Plenamente

(    ) 4 - Satisfatoriamente

(    ) 3 - Parcialmente

(    ) 2 - Insuficiente 

(    ) 1 - Inexistente

24. Há identidade entre os responsáveis e seus respectivos processos, mediação de conflitos burocráticos e 

integração com outras áreas ?

(    ) 5 - Plenamente

(    ) 4 - Satisfatoriamente

(    ) 3 - Parcialmente

(    ) 2 - Insuficiente 

(    ) 1 - Inexistente

25. A comunicação é clara de forma a permitir a difusão de informação e socialização do conhecimento ?

(    ) 5 - Plenamente

(    ) 4 - Satisfatoriamente

(    ) 3 - Parcialmente

(    ) 2 - Insuficiente 

(    ) 1 - Inexistente  
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APÊNDICE B -  RESPOSTAS QUESTIONÁRIO SETOR “A” 

Identificação EA01 EA02 EA03 EA04 EA05 EA06 EA07 EA08 EA09 EA10 EA11 EA12 EA13 EA14 EA15

Pergunta 1 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 3 5 4 4

Pergunta 2 5 5 5 4 4 5 4 5 4 3 5 4 5 5 5

Pergunta 3 4 5 5 4 4 5 5 3 5 5 5 4 4 4 4

Pergunta 4 4 5 3 4 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 3

Pergunta 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4

Pergunta 6 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 5 3 4

Pergunta 7 5 5 3 4 4 3 4 5 4 4 4 3 5 4 4

Pergunta 8 4 5 4 4 4 4 5 5 4 3 5 4 4 4 4

Pergunta 9 5 5 2 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4

Pergunta 10 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5

Pergunta 11 4 4 4 4 5 5 3 4 3 3 3 3 3 5 5

Pergunta 12 5 5 5 3 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5

Pergunta 13 5 3 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4

Pergunta 14 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4

Pergunta 15 4 3 5 4 5 5 3 5 4 3 4 4 4 5 4

Pergunta 16 4 4 5 3 5 3 3 4 5 4 4 4 4 5 5

Pergunta 17 4 4 5 4 5 3 4 4 4 5 3 4 4 5 5

Pergunta 18 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5

Pergunta 19 5 3 5 4 4 1 5 4 4 4 4 3 5 4 5

Pergunta 20 3 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 5 4 4

Pergunta 21 3 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4

Pergunta 22 4 5 5 4 4 3 5 5 4 3 5 4 5 4 5

Pergunta 23 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 4

Pergunta 24 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4

Pergunta 25 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4  
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APÊNDICE C - RESPOSTAS QUESTIONÁRIO SETOR “B” 

Identificação EB01 EB04A EB03 EB04 EB05

Pergunta 1 5 3 4 4 3

Pergunta 2 4 5 5 5 3

Pergunta 3 4 4 4 4 5

Pergunta 4 5 5 4 3 5

Pergunta 5 4 3 5 4 5

Pergunta 6 4 2 5 4 3

Pergunta 7 3 4 3 3 3

Pergunta 8 5 4 3 5 5

Pergunta 9 5 4 4 4 5

Pergunta 10 4 5 5 4 3

Pergunta 11 5 5 3 4 5

Pergunta 12 5 5 4 4 5

Pergunta 13 3 3 2 2 5

Pergunta 14 3 4 2 3 3

Pergunta 15 4 4 3 3 5

Pergunta 16 3 4 4 3 5

Pergunta 17 5 4 3 3 5

Pergunta 18 5 4 4 3 3

Pergunta 19 3 3 5 3 5

Pergunta 20 4 3 5 3 5

Pergunta 21 4 3 3 4 4

Pergunta 22 5 3 3 4 5

Pergunta 23 3 3 2 3 5

Pergunta 24 4 4 3 3 5

Pergunta 25 5 3 5 3 4  
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APÊNDICE D - RESPOSTAS QUESTIONÁRIO SETOR “C” 

 

 


