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RESUMO 

 

Atualmente, no Brasil, pelo menos 50% das startups morrem com um tempo inferior 

ou igual a quatro anos, segundo estudo realizado pela Fundação Dom Cabral (2012). Esse 

dado pode ser explicado pela má gestão organizacional e pela dificuldade em atender às 

mudanças que o turbulento mercado vigente exige. A adoção de processos pode auxiliar essas 

empresas, à medida que sistematiza as melhores condutas para lidar de forma dinâmica com 

os riscos além de visar à otimização de recursos. A implantação de processos em startups 

pode ser facilitada pelo Process Thinking. A proposta do Process Thinking é promover a 

análise e repensar dos principais processos e aproximar a gestão de processos da realidade das 

startups, micro, pequenas e médias empresas. Este trabalho de pesquisa tem como finalidade a 

definição de estágios de implantação dos processos do Process Thinking, de modo a facilitar a 

implantação dos processos de forma gradual. Foram selecionados três critérios para a 

elaboração dos estágios que definem um conjunto de processos que cada startup deve ser 

capaz de implantar. Dados os critérios, foi possível modelar quatro estágios para a 

implantação gradual do Process Thinking. Para apoiar essa implantação, uma ferramenta 

elaborada durante o projeto, torna o empreendedor capaz de avaliar sua startup, verificando o 

estágio que a mesma se encontra e o estágio que ela deveria alcançar.  

Palavras-chave: Startup; Processos; Process Thinking; Estágios de implantação; Ferramenta.  
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ABSTRACT 

 

Currently, in Brazil, at least 50% of startups die less than or equal to four years, 

according to a study by Fundação Dom Cabral (2012). This can be explained by poor 

organizational management and the difficulty in responding to changes that the turbulent 

market demands. The adoption of processes can help these companies as they systematize the 

best practices to deal dynamically with risks in addition to seeking the optimization of 

resources. The process implementation in startups can be facilitated by Process Thinking, 

which proposal is to promote the analysis and rethinking of the main processes and to 

approach the process management of the reality of startups and micro, small and medium 

enterprises. This research aims at the definition of stages of deployments of Process Thinking, 

in order to facilitate the implementation of processes in a gradual way. Three criteria were 

selected for the elaboration of the stages of deployments that define a set of processes that 

each startup can be able to implement. Given the criteria, it was possible to model four stages 

of deployments for the gradual implementation of Process Thinking. To support this 

implementation, a tool developed during the project, makes the entrepreneur able to evaluate 

its startup, verifying the stages of deployments that it is and the level that it should achieve. 

Keywords: Startup; Processes; Process Thinking; Stages of deployments; Tool. 
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1. INTRODUÇÃO  

Este capítulo descreve a motivação (Seção 1.1) e caracteriza o problema 

estudado (Seção 1.2). Em busca de solução para o problema apresentado, é discutido o 

enfoque de solução adotado neste trabalho na Seção 1.3. Em seguida, na Seção 1.4, é 

declarado o objetivo geral desta dissertação. Por fim, na Seção 1.5, é resumida a forma 

como os capítulos desta monografia foram organizados. 

 

1.1.  MOTIVAÇÃO  

De acordo com a Pesquisa GEM 2015, realizada pelo Sebrae em parceria 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM), pelo menos 3 em cada 10 brasileiros adultos 

possuem uma empresa ou estão abrindo o seu próprio negócio. Em 1985, o IBGE 

calculou em 21% a participação dos pequenos negócios no PIB (Produto Interno Bruto) 

brasileiro. Como não havia uma atualização desse indicador desde então, o Sebrae 

contratou a Fundação Getúlio Vargas para avaliar a evolução das micro e pequenas 

empresas na economia brasileira, com a mesma metodologia utilizada anteriormente. 

Em 2001, o percentual cresceu para 23,2% e, em 2011, atingiu 27% (SEBRAE, 2014).  

Atualmente, é cada vez mais comum que investidores apliquem seu capital em 

startups. Segundo SEBRAE (2016), uma startup é um grupo de pessoas à procura de um 

modelo de negócios repetível e escalável, trabalhando em condições de extrema 

incerteza.  

Apesar do alto índice de iniciativas empreendedoras por parte da população, de 

acordo com o Núcleo de Inovação e Empreendedorismo da Fundação Dom Cabral 

(2012), a taxa de mortalidade dessas empresas causa comoção, pois 25% das mesmas 

encerram suas atividades antes de completar um ano, pelo menos 50% morrem com um 

tempo menor ou igual a quatro anos, e também pelo menos 75% morrem com um tempo 

menor ou igual a treze anos. Essa alta taxa é decorrente de três importantes fatores: (i) 

número de sócios envolvidos pode ser considerado um risco para a sobrevivência da 

startup, ou seja, quando a startup é composta desde o seu início por mais de um sócio, 

maiores são suas chances de descontinuidade; (ii) outro fator que pode gerar insucesso 

está relacionado a problemas como menor capacidade de adaptação dos gestores às 

mudanças e necessidades do mercado; (iii) o local de instalação também pode 
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determinar as chances de sucesso de uma startup (FUNDAÇÃO DOM CABRAL, 

2012). Em suma, principalmente devido à má gestão dos seus recursos ou da dificuldade 

na gestão de mudanças para atender as novas necessidades do mercado em que atuam, 

as startups acabam falindo. Em meio a esse cenário dinâmico e instável que vivem essas 

empresas, para estar afrente de seus concorrentes, é necessário se antecipar, prever, e 

dar conta das novas demandas.  

 

1.2.  CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA  

Para suportar as novas demandas de um mercado em constante mudança é 

preciso mais do que prevê-las. As startups precisam principalmente organizar seus 

processos e serem ágeis o suficiente, sempre pensando na satisfação final de seus 

clientes, fator esse primordial para sua manutenção no mundo dos negócios 

(MAGDALENO et al., 2007). 

Um processo explicita como a organização funciona e como as suas atividades 

devem ser executadas. Ele tem por finalidade transformar, manipular ou processar 

insumos para produzir bens ou serviços que irão satisfazer a demanda gerada pelos 

consumidores (DUMAS et al., 2013; WESKE, 2007). A identificação e o mapeamento 

de processos permitem um planejamento adequado das atividades, a definição de 

responsabilidades e o uso adequado dos recursos disponíveis (SCUCUGLIA, 2008). A 

adoção de processos assegura a melhoria contínua do desempenho da organização, por 

meio da elevação dos níveis de qualidade de seus processos de negócios (SORDI, 

2015). 

A implantação do BPM (Business Process Management) é uma alternativa 

utilizada para facilitar o alcance desses resultados, de forma consistente e alinhada aos 

objetivos estratégicos da organização. BPM é uma disciplina gerencial que presume que 

os objetivos organizacionais podem ser alcançados com mais êxito por meio do 

gerenciamento de processos. Compreende um corpo de conhecimento composto por 

princípios e melhores práticas para orientar uma organização. Quando implementado 

com sucesso, BPM se integra e transforma a cultura da organização, moldando a forma 

como o negócio opera (ABPMP BRASIL, 2013).  

BPM implica um comprometimento permanente e constante da organização 

para o gerenciamento de seus processos. Envolve uma continuidade, um ciclo de 
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feedback contínuo para assegurar que os processos de negócio estejam alinhados com a 

estratégia organizacional e ao foco do cliente. A literatura de BPM é repleta de ciclos de 

vida de processos de negócio que descrevem a abordagem de gerenciamento em um 

ciclo contínuo (ABPMP BRASIL, 2013).  

Porém, as metodologias de gestão de processos tradicionais não são adequadas a 

todos os tipos de empresa, pois essas abordagens demandam um esforço grande para a 

modelagem e análise dos processos. Isso acaba resultando em um custo elevado e a 

preocupação com os processos e sua gestão muitas vezes torna-se um luxo restrito às 

grandes empresas. Além disso, todo esse dinamismo de competitividade que as startups 

vivenciam, muitas vezes, as impede de planejar ou organizar seus processos. Com todas 

essas dificuldades, é possível perceber que as startups precisam de metodologias de 

gestão de processos mais dinâmicas, com resultados mais rápidos, para que possam 

participar ativamente do turbulento mercado atual.  

A realidade das startups demanda uma gestão de processos adaptada ao seu dia a 

dia. Neste contexto, surge a abordagem do Process Thinking, voltada especificamente 

para o repensar dos processos de acordo com o ambiente das startups. 

O Process Thinking promove a análise e repensar dos principais processos de 

negócio de forma lúdica, ágil e inovadora e seu principal objetivo é aproximar a gestão 

de processos da realidade das startups, tornando-a um instrumento que faça parte da 

gestão do dia-a-dia destas empresas (MAGDALENO, 2014d).  

Desta forma, acaba por tornar os processos explícitos para todos os envolvidos, 

o que resulta em uma definição mais precisa da responsabilidade de cada colaborador 

dentro da empresa e de como realizar suas respectivas atividades. Essa consequência 

possibilita a longevidade da empresa no cenário atual de grande competitividade. 

O Process Thinking engloba três produtos e serviços: consultoria, cards kit (kit 

de cartas) e treinamento (MAGDALENO, 2014e). Na consultoria, especialistas 

levantam e analisam os processos da empresa. É indicado para companhias que 

necessitam de orientações específicas sobre os detalhes do seu processo. O cards kit, 

possui cartões que auxiliam o repensar do processo pelos próprios empreendedores. 

Além disso, disponibiliza templates, que são modelos a serem seguidos, com uma 

estrutura pré-definida, auxiliares e exemplos. Já os treinamentos aplicam uma dinâmica 
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de workshop, com a discussão dos principais processos de uma empresa e ensina os 

conceitos de gestão de processos para os empreendedores (DHEKA, 2014).  

O Process Thinking compreende as seguintes soluções: Process Map (mapa de 

processos) com os dez principais macroprocessos que são considerados fundamentais 

para qualquer startup: Estratégia, Gestão da Inovação, Produtos, Serviços, 

Administração, Finanças, Marketing, Vendas, Tecnologia da Informação e Qualidade; 

cada macroprocesso é decomposto em processos específicos; e finalmente, utility belt 

(ou cinto de utilidades) que contempla fluxos de processos, atividades e documentos 

necessários para a execução dos processos, além de um conjunto de recursos, como 

templates, vídeos, tutoriais, exemplos, aplicativos e etc para ajudar a executar os 

processos (LAGE, 2016). 

Apesar de o Process Thinking ser uma técnica adaptada à realidade das 

startups, ele conta com cinquenta e dois processos, que são capazes de causar diversos 

impactos a empresa durante a sua implantação. Esses impactos podem ocorrer 

principalmente pelo fato da implantação desordenada, aleatória, que não respeita a 

dificuldade de cada processo. Além dessa questão, é preciso saber se a implantação de 

um determinado processo é viável, de modo a evitar o desperdício de recursos. Além 

disso, dentre esses cinquenta e dois processos, constam processos da área estratégica da 

empresa, que quando alterada, pode impactar toda a organização.  

Assim, chegamos ao seguinte problema de pesquisa: Como priorizar a 

implantação dos processos do Process Thinking? 

 

1.3.  ENFOQUE DE SOLUÇÃO  

Diante dessas limitações, a definição de níveis de maturidade, que tem por 

objetivo introduzir boas práticas à realidade das empresas, melhorando o desempenho 

das organizações no que diz respeito a custo, prazo e também produtividade, seria uma 

alternativa para solucionar esse impasse. A definição de estágios de implantação dos 

processos do Process Thinking tem como foco facilitar, de modo gradual, a implantação 

dos processos, já que o empreendedor pode avaliar seus impactos e se sua empresa 

possui capacidade para implantá-los. Além disso, com os estágios de implantação, é 

possível, dentro de um conjunto de cinquenta e dois processos, reduzir o número de 
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escolhas e extrair àqueles que são possíveis de serem implantados em uma determinada 

startup evitando perda de tempo e dinheiro.  

É importante ressaltar que essa solução está presente no Cards Kit, um dos 

produtos do Process Thinking, pois é um meio que auxilia o repensar dos processos 

pelos próprios empreendedores, de forma genérica.   

 

1.4.  OBJETIVO  

O objetivo do trabalho é definir estágios para uma implantação gradual dos 

processos do Process Thinking em startups. Para categorizar cada estágio, foram 

definidos critérios que pudessem relacionar a capacidade de uma empresa à implantação 

de um determinado processo, e são eles: o número de funcionários e o faturamento 

anual bruto. Além disso, outro critério foi selecionado no intuito de classificar os 

impactos da adoção desses processos, o critério de planejamento hierárquico (divido em 

operacional, tático e estratégico). Com esses parâmetros, foram criados quatro estágios 

de implantação: Bronze, Prata, Ouro e Platina, sendo o Bronze o mais baixo e Platina o 

mais alto nível.   

Adicionalmente à definição de estágios de implantação dos processos do 

Process Thinking, como modo de facilitar a análise da empresa, por parte dos 

empreendedores, foi construída uma ferramenta capaz de auxiliar tanto a avaliação da 

capacidade que uma startup tem para implantar um conjunto de processos, quanto à 

avaliação de sua situação atual, ou seja, quais processos ela de fato implementa.  

 

1.5.  ORGANIZAÇÃO DOS CAPÍTULOS 

A revisão da literatura com os temas Processos e Startups foi realizada no 

Capítulo 0. Nesse capítulo, foram apresentados os assuntos necessários para o 

entendimento da pesquisa como a Gestão de Processo de Negócio, ou BPM, a 

motivação para adoção de processos nas Startups e as dificuldades para essa adoção.  

No Capítulo 3 foram introduzidos os conceitos da abordagem Process 

Thinking. Além disso, foram citados os seus benefícios, produtos e serviços que o 
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mesmo engloba e sua metodologia. O entendimento do contexto deste projeto de 

pesquisa é importante para embasar a solução proposta no presente trabalho. 

No Capítulo 4 foram abordados os conceitos de níveis de maturidade em geral 

e foram citados diversos modelos de referência utilizados atualmente, de modo a 

demonstrar seus benefícios. Em seguida, foi preciso selecionar os critérios para a 

elaboração dos estágios de implantação. A partir daí, foi possível definir os quatro 

estágios do Process Thinking.  

No Capítulo 5 foram definidos os objetivos da ferramenta de modo que a 

mesma pudesse auxiliar o empreendedor a posicionar sua empresa em um dos estágios 

do modelo elaborado. Além disso, foram detalhadas sua arquitetura e funcionalidades.  

Por fim, o Capítulo 6 conclui o trabalho realizado, discutindo suas limitações e 

apontando direções para trabalhos futuros. 
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2. PROCESSOS E STARTUPS 

Neste capítulo, nas Seções 2.1 e 2.2, são explicados os conceitos do que é uma 

startup, e o que são processos, respectivamente. Na Seção 2.3 são apresentadas 

motivações para adoção de processos nas startups. Na Seção 2.4, são apresentadas as 

dificuldades para adoção de processos nessas empresas.  

 

2.1.  O QUE É UMA STARTUP? 

Atualmente, o conceito de startup, para alguns especialistas e investidores, se 

resume erroneamente ao estágio inicial da fundação de uma pequena empresa, com 

baixos custos de manutenção, porém, que crescem rapidamente e conseguem gerar 

lucros cada vez maiores (SEBRAE, 2016c). No entanto, startups podem possuir 

qualquer porte ou faturamento, como qualquer outra empresa. Além disso, uma empresa 

recém-fundada, não é definida como uma startup (GRAHAM, 2012). O que de fato as 

caracterizam é o cenário em que as mesmas estão inseridas.  

Não existe uma única definição amplamente aceita relativa ao significado de 

startups. Todavia, há algumas características comuns entre elas que costumam ser 

observadas. De acordo com Ries (2011), “startup é uma instituição desenhada para criar 

um novo produto ou serviço sob condições de extrema incerteza e tem a inovação (seja 

tecnológica, de produto, de serviço, de processo ou de modelo de negócio) como o 

centro de suas operações”. Para Meyer (2012), existe a percepção de que “as startups 

são empresas que normalmente começam pequenas, mas pensam grande e, devido ao 

seu grande potencial inovador, apresentam significativa probabilidade de crescimento 

exponencial em pouco tempo”. Já segundo o SEBRAE (2016) , “uma startup é um 

grupo de pessoas à procura de um modelo de negócios repetível e escalável, trabalhando 

em condições de extrema incerteza”.  

Utilizando-se como referência as definições expostas, é possível estabelecer os 

princípios que caracterizam uma startup: incerteza, escalabilidade e repetibilidade. O 

cenário de incerteza significa que não há como afirmar se aquela ideia e projeto de 

empresa irão realmente dar certo.  
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Já o fator escalabilidade pode ser considerado como a chave de uma startup.  

Ser escalável sugere a capacidade de um crescimento cada vez maior, sem que isso 

interfira no modelo de negócios da empresa. Crescer em receita, mas com custos 

crescendo mais lentamente, fazendo com que a margem de lucro aumente 

progressivamente. Ser repetitível significa dizer que o produto ou serviço pode ser 

entregue ignorando a escala desse pedido, já que não há trabalho de adaptação para cada 

cliente. Isso pode ser feito tanto ao vender a mesma unidade do produto várias vezes, ou 

tendo-os disponíveis independentes da demanda (SEBRAE, 2016c).  

No contexto das startups há algumas expressões que refletem de forma simples 

as diretrizes dessas empresas, como: “Move fast and break things” (mova-se rápido e 

quebre barreiras”) e “Done is better than perfect” (feito é melhor do que perfeito) 

(GIARDINO et al., 2014). O princípio “Move fast and break things” transmite a ideia 

de uma filosofia de rápido desenvolvimento e de interação constante, ou seja, o quanto 

antes ocorrer a falha, mais ligeiro será o aprendizado por parte da equipe. Além disso, 

essa sentença demonstra também a necessidade de deixar o passado para trás, caso o 

feedback não seja o esperado. Para isso, há a necessidade de vencer as barreiras e, 

possivelmente, começar novamente o projeto no todo ou em parte.  Já o princípio “Done 

is better than perfect” sugere que é melhor entregar o produto ou serviço, mesmo que 

não esteja perfeito, de modo que ocorra a validação positiva ou não por parte do cliente, 

reduzindo um possível retrabalho. É possível perceber que os dois conceitos remetem a 

mesma ideia: a entrega do produto ou serviço para o cliente é mais importante do que 

oferecer, no princípio, algo com extrema qualidade, beirando a perfeição, à medida que 

o reconhecimento do consumidor agrega mais valor para futuras entregas.  

 

2.2.  PROCESSOS 

 Nesta seção será abordado um tema fundamental para compreensão deste 

trabalho de pesquisa: processos de negócio. Além da compreensão sobre o que são 

processos e seus elementos, há também um esclarecimento de como funciona, como 

pode ser implantada e para o que serve uma abordagem de gestão de processo de 

negócio. De posse de todos os conceitos apresentados, serão listadas motivações e 

dificuldades para a gestão de processos em startups.  
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2.2.1. Definição e Conceitos 

“As empresas são grandes coleções de processos” (GONÇALVES, 2000). Os 

processos existem nas organizações mesmo que não sejam claros, visíveis, 

documentados ou organizados. O estado implícito dos processos pode ser resultado da 

falta de planejamento e gerenciamento das atividades que acontecem dentro das 

companhias.  

Existem diversas definições sobre processos. De acordo com Weske (2007), “um 

processo de negócio consiste em um conjunto de atividades que são realizadas 

coordenadamente em um ambiente organizacional e técnico. Estas atividades trabalham 

em conjunto de modo a alcançar um objetivo de negócio”. Dumas (2013), define 

processos de negócios como os procedimentos realizados pela organização com o 

objetivo de entregar um serviço ou produto aos seus clientes. A maneira como esses 

processos são realizados pode afetar a eficiência e a qualidade da entrega relativa ao 

produto final. Segundo a ABPMP Brasil (2013), processos de negócio podem ser 

classificados como “uma agregação de atividades e comportamentos executados por 

humanos ou máquinas para alcançar um ou mais resultados”.  

Utilizando todas as citações sobre processos, a seguinte definição será adotada 

neste trabalho de pesquisa: “Um processo explicita como a organização funciona e 

como as suas atividades devem ser executadas. Ele tem por finalidade transformar, 

manipular ou processar insumos para produzir bens ou serviços que irão satisfazer a 

demanda gerada pelos consumidores” (DUMAS et al., 2013; WESKE, 2007).  

Processos de negócio englobam uma série de eventos e atividades. Eventos 

correspondem aos fatores que acontecem atomicamente, o que significa que eles não 

têm duração. Um evento pode desencadear a execução de uma série de atividades. 

Quando uma atividade é bastante simples e pode ser vista como uma única unidade de 

trabalho, a mesma pode ser chamada de tarefa. Além dos eventos e atividades, um 

processo típico envolve pontos de decisão, ou seja, os pontos no tempo quando uma 

decisão é tomada, que afeta a forma como o processo é executado. Um processo 

também envolve uma série de atores (atores humanos, organizações ou sistemas), 

objetos físicos (equipamentos, materiais, produtos, documentos em papel) e objetos 

imateriais (documentos eletrônicos e registros eletrônicos). Finalmente, a execução de 

um processo conduz a um ou vários resultados. Entre os atores envolvidos em um 
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processo, a pessoa que consome a saída do processo desempenha um papel especial, ou 

seja, o papel do cliente (DUMAS et al., 2013).   

Utilizando como exemplo um processo de aluguel de equipamentos por uma 

empresa, pode ser feita uma analogia de modo que a explicação dos elementos do 

processo de negócio apresentados anteriormente se tornem mais claros. A chegada de 

um equipamento em uma construção é um evento. Há execução de uma série de 

atividades, como por exemplo, quando uma peça de equipamento chega, o engenheiro 

local a inspeciona. Esta inspeção é uma atividade, no sentido de que há uma demanda 

de tempo para realizá-la. Se a inspeção que o engenheiro local executa ou a verificação 

de que um equipamento recebido corresponde ao que foi ordenado é bastante simples, 

pode se dizer que a inspeção de equipamentos é uma tarefa. Se, por outro lado a 

inspeção de equipamento requer muitos passos, tais como verificação de que o 

equipamento cumpre a especificação incluída na ordem de compra, e verifica que o 

equipamento vem com todos os acessórios necessários e dispositivos de segurança, essa 

sequência pode ser considerada como uma atividade. O processo de aluguel de 

equipamento envolve três tipos de atores humanos (responsável pelas vendas, 

engenheiro local e engenheiro de obras) e dois tipos de atores organizacionais (empresa 

contratante e os fornecedores de equipamentos). O cliente é o engenheiro local, uma vez 

que é o engenheiro local que coloca o equipamento alugado para uso, tirando proveito 

de suas utilidades. É também o engenheiro local que sofrerá consequências caso o 

processo não seja satisfatório ou caso a execução do processo seja atrasada. O mesmo 

pode decidir que o equipamento deve ser devolvido ou que o equipamento deve ser 

aceito. Esta decisão afeta o que acontece mais tarde no processo, afeta o resultado. O 

processo de aluguel de equipamentos leva a uma empresa contratante a máquina, e 

como retorno, o pagamento a ser feito para o fornecedor do equipamento. Idealmente, 

um resultado deve agregar valor aos atores envolvidos no processo, que neste exemplo 

são a empresa e o fornecedor. Em alguns casos, este valor não é alcançado, ou é apenas 

parcialmente atingido, por exemplo, quando um equipamento é devolvido, sem valor 

obtido, a empresa e o fornecedor saem perdendo, isto corresponde a um resultado 

negativo (DUMAS et al., 2013).   

Desta forma, os elementos de um processo explicitados na Figura 1, se 

resumem a processos de negócio que consistem em evento, atividade e pontos de 

decisão. Além disso, processos de negócio entregam/provêm resultados. Pode haver 
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dois tipos de resultados, positivos ou negativos. Os resultados positivos agregam valor 

ao cliente, que é um ator. O ator e objeto estão envolvidos no processo de negócio.  

 

 

Figura 1 – Elementos de um processo. Adaptado de (DUMAS et al., 2013).  

 

2.2.2. Gestão de Processo de Negócio (BPM) 

BPM é a sigla utilizada para Gerenciamento de Processos de Negócios, que é 

uma “abordagem disciplinar para identificar, desenhar, executar, documentar, medir, 

monitorar, controlar e melhorar processos de negócio, automatizados ou não, para 

alcançar resultados consistentes e alinhados com os objetivos estratégicos da 

organização” (ABPMP BRASIL, 2013). BPM é uma disciplina gerencial que presume 

que os objetivos organizacionais podem ser alcançados com mais êxito por meio do 

gerenciamento de processos. Compreende um corpo de conhecimento composto por 

princípios e melhores práticas para orientar uma organização (ABPMP BRASIL, 2013).   

Os principais propósitos do BPM são o alinhamento com os objetivos 

estratégicos da organização, melhoria contínua nos processos, automação dos processos 

e atividades, controle de execução de processos, fomento e estímulo a colaboração e 

participação e, por fim, a sustentabilidade. BPM pode ser trabalhado através de uma 

abordagem de Melhoria de Processos de Negócios (Business Process Improvement), 

que tem por objetivo entender e medir o processo atual e melhorar o seu desempenho. 

Algumas falhas que a melhoria contínua pode ajudar a corrigir são: atrasos, defeitos, 

desperdícios, paradas imprevistas e falta de recursos (ABPMP BRASIL, 2013). 
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“Todo bom processo, eventualmente, se torna um processo ruim. Nenhum 

processo permanece eficaz para sempre em face das mudanças. Há mudanças nas 

necessidades dos clientes, mudanças nas tecnologias, mudanças na concorrência, e o 

que costumava ser um alto nível de desempenho torna-se pobre - e é hora de substituir o 

antigo bom processo por um novo” (HAMMER, 2010). Assim, é possível perceber a 

necessidade da implantação das etapas do ciclo de vida do BPM proposto por Dumas 

(2013), que é composto de seis fases (exibidas na Figura 2): identificação do processo; 

descoberta do processo; análise do processo, redesenho do processo, implementação do 

processo e monitoramento e controle do processo. Para que a gestão de processos tenha 

resultados positivos, a empresa deve seguir as fases descritas. Além disso, é de suma 

importância que as fases sejam realizadas de modo circular, pois a saída do 

monitoramento e controle alimentam as fases de descoberta, análise e redesenho.  

  

Figura 2 – Ciclo de vida BPM. Adaptada de (DUMAS et al., 2013) 

 

Tendo em mente as etapas do processo proposto por Dumas (2013), no passo 

inicial (na primeira execução) é realizada a identificação do processo, montando a 

arquitetura do mesmo. Em seguida, é executada a descoberta do processo, modelando o 

processo como é atualmente (AS-IS). Logo após, é feita a análise do processo, 

identificando fraquezas e seus impactos. Na quarta etapa acontece o redesenho do 

processo, que tem como resultado a modelagem do processo (TO-BE). Na quinta etapa, 

ocorre a implementação do processo, que é a execução do de acordo com a modelagem 
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da fase anterior. E por fim, é realizado o controle e monitoramento do processo, 

capturando sua conformidade e desempenho.   

Baseando-se também no ciclo de vida BPM, Engiel (2014) adota um modelo  

composto por seis fases (exibidas na Figura 3): projeto, fase em que é planejado como o 

projeto será realizado; modelagem promove entendimento e documentação do processo; 

simulação, testa as regras pré-estabelecidas para verificar se estão de acordo com o 

objetivo da empresa; execução, implementação dos processos e sua execução pelos seus 

usuários; monitoramento, acompanhamento do processo implantado; melhoria, utiliza 

os resultados do monitoramento para propor mudanças e melhorias no processo. Após 

seguidas as etapas do ciclo, se inicia uma nova iteração (MAGDALENO, 2014a).  

 

 
Figura 3 – Ciclo de Vida BPM (ENGIEL, 2014).  

 

Em suma, a diferença significativa entre os dois modelos apresentados é na 

primeira iteração, pois para Engiel é preciso modelar como o processo é hoje e coletar 

os dados de sua execução, e já para Dumas a análise de performance e possíveis 

melhorias são baseadas em um processo já redesenhado. Considerando ambas as 

propostas, o ciclo de vida BPM utilizado por Engiel foi selecionado para ser descrito. 

Essa escolha foi baseada no argumento de que esse modelo analisa (primeiramente) os 

processos como de fato eles são, para depois então buscar alternativas para torná-los 

mais eficientes.  

Na fase de Projeto é definido o método, o meta-modelo, a notação e a 

ferramenta. É importante definir uma sequência de passos (método), para que seja 
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possível realizar o levantamento das informações e construção dos modelos do negócio. 

A forma como essas informações serão levantadas e quais técnicas serão utilizadas, é 

imprescindível no início do projeto. Existem diversos tipos de informações que podem 

ser verificadas em uma organização, como atividades, eventos, documentos, 

indicadores, regras de negócio, etc. Determinar quais destas informações devem ser 

representadas durante a construção do modelo de processo de negócio, corresponde à 

definição do meta-modelo. Para representar cada uma dessas informações de forma 

distinta e para padronizar a modelagem dos processos de negócio, é necessária a escolha 

de uma notação a ser utilizada. A seleção de qual notação será adotada é feita com base 

nas necessidades da organização, e possíveis iniciativas anteriores de mapeamento dos 

processos. Conforme o trabalho de levantamento das informações e documentos vai 

sendo realizado, o volume de conceitos, relacionamentos, dados e modelos vai 

crescendo e ficando cada vez mais complexo em pouco tempo, se tornando algo 

impraticável de se manter com consistência e coerência sem o auxílio de alguma 

ferramenta computacional. A ferramenta ajuda na elaboração e manutenção dos 

modelos de processo de negócio e também permite maior transparência e reutilização do 

que já foi levantado, documentado ou modelado, tornando-se um repositório de parte 

das informações da organização. A escolha desses quatro pilares não ocorre de forma 

independente. Geralmente a escolha de um determina ou, pelos menos, restringe as 

possibilidades de escolha dos outros. Como por exemplo, as ferramentas, que possuem 

implicitamente uma notação ou um conjunto delas. De forma análoga, escolhendo uma 

notação, o número de opções das ferramentas será restrito (MAGDALENO, 2014a).  

Já na Modelagem, os mecanismos internos dos processos de negócio podem e 

precisam ser representados. É na fase de modelagem que são detalhadas as atividades 

que compõem o processo, as regras de negócio, os papéis, as métricas de desempenho, 

além dos relacionamentos entre os componentes de processos de negócio.  Em suma, 

são representações de alguma atividade e servem como um meio para comunicar 

diferentes aspectos de um processo. Além disso, são úteis como documentação para 

comunicação, capacitação e alinhamento, desenho e requisitos, ou como um meio para 

analisar aspectos do processo. Há dois principais tipos de abordagens de modelagem de 

processos: de cima para baixo (top-down) e de baixo para cima (bottom-up). A 

abordagem top-down é a mais utilizada. A mesma consiste em definir os processos 

principais, também chamados de macroprocessos e em seguida, descer até níveis mais 



26 

baixos de detalhamento, se preocupando com as atividades e tarefas. Em contrapartida, 

a abordagem bottom-up prevê a identificação de atividades e tarefas para depois 

organizá-las em processos e macroprocessos. O sucesso nas fases de projeto e 

modelagem geram um claro entendimento de como o processo apoia a missão 

organizacional e satisfaz os objetivos estratégicos da companhia. Dessa forma, um 

processo bem projetado e modelado tende a atender as expectativas de desempenho da 

empresa (ABPMP BRASIL, 2013). 

A fase seguinte a de Modelagem é a fase de Simulação. Simulações de 

processos são uma forma de teste de hipótese ou prova de conceito que fornece 

informações valiosas sobre a dinâmica do processo. Simulações demandam dados 

suficientes para permitir que o processo seja matematicamente simulado sob vários 

cenários, diferentes cargas ou outras condições. Essa fase tem como objetivos principais 

validar o modelo de modo a verificar sua garantia de desempenho, examinar se os 

resultados seriam semelhantes aos esperados, identificar quais variáveis possuem maior 

influência e comparar sua performance, sob mesmas circunstâncias, utilizando modelos 

distintos. Simulações podem ser manuais ou automatizadas. Ambas têm como princípio 

corrigir eventuais defeitos antes de o modelo ser implementado e executado na empresa.  

O uso de ferramentas de software possibilita a verificação de problemas de um modo 

mais ágil, e com isso, é possível corrigir essas questões mais rapidamente, do que se 

testado manualmente. Sua principal vantagem sobre a simulação manual é que a 

ferramenta de software é capaz de calcular automaticamente os benefícios da 

transformação do processo nas dimensões de tempo, custo, capacidade e qualidade, 

promovendo melhorias ao processo (ABPMP BRASIL, 2013). 

A fase de Execução prevê a implantação do processo de acordo com as 

especificações modeladas. É importante que exista um planejamento prévio a essa 

implantação, de modo a verificar se há necessidade de treinamento, mudanças na 

estrutura organizacional, remanejamento da equipe, implantação de novos sistemas e 

etc. (ENGIEL, 2014). Não menos importante, um fator que gera muito desconforto aos 

envolvidos, na fase de execução, é a necessidade de adaptação às novas mudanças. O 

simples fato de realizar uma nova tarefa ou usar uma nova aplicação faz com que os 

colaboradores saiam de suas zonas de conforto, provocando mal estar e muitas vezes, 

estresse. Por essas razões, é fundamental que haja um gerenciamento de mudanças, de 

modo a diminuir a resistência no ambiente de trabalho além de provocar nos atores o 
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entendimento de que as mudanças trazem benefícios, tanto para eles quanto para a 

organização (ABPMP BRASIL, 2013). 

O Monitoramento e controle é o registro regular relativo às atividades de um 

processo. É um trabalho rotineiro de acúmulo de dados, os quais, devidamente 

estruturados se transformam em informações. Monitorar é checar o progresso das 

atividades visando conscientizar os responsáveis do processo sobre seu desempenho. A 

fase de monitoramento consiste em analisar os indicadores de desempenho (que foram 

definidos na fase de modelagem) e verificar a situação dos resultados das execuções das 

instâncias dos processos modelados. Nesta fase poderão ser detectados desvios e 

anomalias na execução dos processos e, a partir delas, identificar os problemas e definir 

quais ações serão tomadas para controlá-los (ENGIEL, 2014). 

Na fase de Melhoria, é avaliada a situação atual dos processos (AS-IS) para 

identificar possíveis melhorias que podem ser implantadas. Os resultados obtidos na 

fase de monitoramento, através de indicadores, por exemplo, servem como um incentivo 

adicional para realizar aperfeiçoamentos no processo, pensando em sua evolução. Esse 

novo processo (TO-BE) é modelado e o ciclo de vida de BPM é reiniciado, provendo 

uma melhoria contínua (ENGIEL, 2014).   

Tendo em mente todas as etapas do ciclo de vida BPM, é possível afirmar que 

a gestão por processos de negócio consiste em desenvolver novos processos e melhorar 

os existentes tendo em vista os objetivos estratégicos. O gerenciamento adequado dos 

processos internos e dos departamentos proporcionará uma otimização de funções, 

ganhos de produtividade e agilidade para tomada de decisões. 

 

2.3.  MOTIVAÇÃO PARA ADOÇÃO DE PROCESSOS NAS STARTUPS 

De acordo com dados fornecidos pela Associação Brasileira de Startups (AB 

Startups), nove em cada dez dessas empresas vão à falência em um curto espaço de 

tempo (SILVA, 2014). O seu alto índice de mortalidade é resultado de um mau 

gerenciamento por parte dos empreendedores (FUNDAÇÃO DOM CABRAL, 2012). A 

falta de gestão profissional põe em risco a sobrevivência de micro e pequenas empresas 

(COURA, 2014). Há diversos fatores limitantes que acabam se tornando obstáculos na 

vida do empreendedor: políticas governamentais, educação e capacitação e apoio 
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financeiro são cotados, nessa ordem, como as maiores barreiras para a permanência de 

pequenas empresas no mercado vigente (SEBRAE, 2015a).  Historicamente, a educação 

e capacitação no cenário brasileiro, têm como foco a formação de mão-de-obra para o 

mercado de trabalho ou para o setor público, sem a devida ênfase ao 

empreendedorismo, o que justifica a falta de preocupação em se realizar uma gestão 

organizacional. 

Entre outras dificuldades de manutenção das startups no cenário corrente, as 

mais comuns são: a falta de conhecimento sobre o mercado de atuação; a falta de 

identidade da marca - um diferencial; a falta de planejamento; e a falta de controle 

financeiro, consequência de uma gestão desorganizada (MAGDALENO, 2014e).  Em 

meio a tanta turbulência no mercado atual, o que de fato diferencia uma empresa da 

outra é a velocidade com que ela consegue responder às novas demandas, oportunidades 

e ameaças. Desse modo, as startups devem ser capazes de ser flexíveis e voláteis, a fim 

de acomodar as mudanças frequentes que ocorrem no mercado, onde há tamanha 

concorrência. Assim, as empresas necessitam cada vez mais de agilidade e organização 

nos seus processos para responder às demandas dos clientes, oferecendo rapidamente 

produtos e serviços de qualidade e personalizados (MAGDALENO et al., 2007). 

Há uma grande diferença entre as organizações tradicionais e as empresas 

estruturadas por processos. Ao compararmos algumas características de uma 

organização funcional (tradicional) para as organizações centradas em processos 

(Tabela 1), podemos observar uma mudança de percepção tanto no âmbito do perfil da 

força de trabalho com múltiplos conhecimentos, habilidades, trabalho em equipe quanto 

no desenho organizacional, focado na criação de valor para o cliente por meio das 

pessoas (LAZARO et al., 2002).  
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Tabela 1 - Diferença entre empresas centradas e não centradas em processos – Adaptado de 
(LAZARO et al., 2002). 

 

Observando a Tabela 1, é perceptível que possivelmente empresas centradas 

em processos podem ser consideradas muito mais competitivas e com chances 

significativamente maiores de se manterem no atual mercado, e é disso que as startups 

precisam.  

Com a adoção de processos, toda a estrutura organizacional da empresa, 

organização do trabalho, gestão de pessoas, cultura e valores, são direcionados e 

integrados para a satisfação do cliente final. Startups se beneficiam com essa 

implantação à medida que essa gestão implica em uma busca contínua de melhorias, 

avalia as atividades prioritárias e de maior impacto e orienta a empresa para o caminho 

desejado além de sua manutenção no mercado.  

 

Centrada em Processos Não centrada em Processos 

Objetivos ajustados pelas necessidades 

dos clientes. 

Cliente como uma variável que causa 

distúrbio. 

Possui clara visão de seus processos e 

como se relacionam. 

Pode possuir lista de processos e sub 

processos, talvez até possua alguns 

processos modelados. 

A estrutura da organização reflete seus 

processos. 

A estrutura da organização reflete seus 

departamentos. 

Entende que processos agregam 

significativamente valor para a 

organização e facilitam à organização 

atingir seus objetivos estratégicos. 

Não está completamente convencida da 

contribuição que a visão e estudos de 

processos podem trazer para a 

organização e para a estratégia. 

Trabalho em equipe. Trabalho individual. 

Múltiplos conhecimentos. Especialização. 
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2.4.  DIFICULDADES PARA ADOÇÃO DE PROCESSOS NAS STARTUPS 

O atual mercado vive em constante transformação, e as companhias devem ser 

capazes de se adaptar às novas oportunidades de negócios e estarem preparadas para os 

desafios que virão pela frente. Um grande problema, é que geralmente as startups não 

têm o hábito de parar e pensar nos seus processos. Todo esse dinamismo de 

competitividade, oportunidades de negócios e grandes desafios tecnológicos consomem 

rapidamente o fôlego destas empresas, que muitas vezes, não conseguem planejar ou 

organizar seus processos.  

A adoção de processos agrega valor à empresa à medida que sistematiza as 

melhores condutas para lidar de forma dinâmica com os riscos e minimiza as chances de 

erros na execução dos mais diversos tipos de trabalho. Adicionalmente a essa questão, o 

BPM é uma abordagem de gerenciamento adaptável, desenvolvido com a finalidade de 

sistematizar e facilitar processos organizacionais individuais complexos, dentro e fora 

das empresas, sua implantação traz diversos benefícios ao dia a dia das mesmas 

(ABPMP BRASIL, 2013).    

Erroneamente, ainda nos dias de hoje, a maior parte das pessoas encaram a 

adoção de processos como algo burocrático, cansativo, considerando até uma perda de 

tempo, existindo apenas para limitar a capacidade criativa dos profissionais e controlar 

constantemente seus afazeres.  

Além disso, as metodologias de gestão de processos tradicionais costumam ser 

engessadas, sendo necessária a execução de todas as fases do ciclo de BPM (projeto, 

modelagem, simulação, execução, monitoramento e melhoria) para atingir os resultados 

desejados. Assim, os projetos se tornam caros e extensos. Porém, a realidade atual, 

principalmente das startups, demanda projetos de BPM mais dinâmicos enquanto os 

gestores buscam resultados cada vez mais rápidos. Caso contrário, podem acabar por 

não exibir seus produtos e serviços ao mercado, deixando de participar ativamente da 

competitividade corrente.   

 

2.5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme visto ao longo do capítulo, uma startup trabalha com dois princípios. 

O primeiro sugere uma filosofia de rápido desenvolvimento e de interação constante, o 
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que significa que quanto mais cedo o cliente der retorno sobre o produto ou serviço 

prestado, mais cedo a equipe aprende e pode se recuperar. O segundo incentiva que é 

melhor entregar o produto ou serviço mesmo que não esteja perfeito aos padrões do 

cliente, mas que por meio dessa entrega, posso haver uma validação, reduzindo um 

possível retrabalho. Esse modo de pensar das startups é resultado do fato das mesmas 

vivenciarem um cenário de incertezas e de constante inovação, tendo que se adaptar aos 

diferentes contextos. O objetivo de qualquer empresa é a satisfação do seu cliente final, 

com as startups não é diferente. Em meio a todo esse dinamismo, as mesmas acabam 

não se dedicando ao repensar e a organização de seus processos, que explicitam como o 

empreendimento funciona e como as suas atividades devem ser executadas.  

Baldam (2009) revela que várias pesquisas de mercado têm apontado a Gestão 

por Processo de Negócios como sendo de interesse das empresas em geral como forma 

de resolver ou contribuir de maneira acentuada na solução de uma série de problemas 

organizacionais. Isso se deve a várias causas como, por exemplo, a competitividade 

global (MASCHKA, 2014). Atualmente, a abordagem mais comum utilizada para 

monitorar, controlar e melhorar os processos de negócio é o ciclo de BPM. O BPM 

compreende um corpo de conhecimento composto por princípios e melhores práticas 

para orientar uma organização. Essa técnica propõe um ciclo de vida, que se seguido, 

pode proporcionar às empresas uma gestão de processos com resultados positivos 

(ABPMP BRASIL, 2013). Porém, equivocadamente, a adoção de processos é encarada 

nos dias de hoje como um procedimento cansativo, burocrático, provocando muitas 

vezes a renúncia à sua implantação por grande parte dos empreendedores. Além disso, a 

inserção do BPM tradicional na realidade das startups não é algo viável, devido às 

diversas dificuldades como o alto custo e o longo tempo para realizar todas as fases do 

seu ciclo de vida. 

 Em meio a um cenário turbulento, com tamanha competitividade, a agilidade 

nos processos para responder à demanda do cliente, oferecendo rapidamente produtos e 

serviços de qualidade e personalizados é um diferencial (MAGDALENO, 2014b), que 

as startups precisam atingir. Com isso, as abordagens tradicionais de BPM começam a 

serem revistas para que possam entregar prontamente resultados e produtos. Neste 

contexto, surge o conceito de Process Thinking, que se destaca por ter uma forma de 

pensar os processos voltada especificamente para o ambiente dinâmico das startups.  
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3. PROCESS THINKING  

Neste capítulo, na Seção 3.1, é apresentado o conceito do Process 

Thinking. Em seguida, na Seção 3.2, consta a fundamentação teórica, que abrange o 

suporte teórico para os estudos, análise e reflexões, sobre a metodologia. Na Seção 

3.3, são exibidos os produtos e serviços que o Process Thinking engloba e, na Seção 

seguinte, 3.4, é explicada metodologia aplicada. As próximas seções tratam dos três 

tipos de processos do Process Thinking, que são os Processos de Gestão, na Seção 

3.5, os Processos de Negócio, na Seção 3.6, e por fim, os Processos de Apoio, na 

Seção 3.7.  

 

3.1. CONCEITO 

O Process Thinking1 é uma abordagem proposta para startups, pequenas e 

médias empresas (MPMEs) que tem por finalidade promover o repensar dos processos 

do negócio, de uma forma mais dinâmica, ágil e inovadora. Essas três características são 

de extrema importância frente a um cenário competitivo, para que empresas desse porte 

possam se manter e não falhar no planejamento e organização de seus processos. O 

Process Thinking tem como principal objetivo aproximar a gestão de processos do dia-

a-dia das startups e MPMEs, promovendo a discussão de processos, o que acaba por 

motivar e despertar interesse nos empreendedores para que adaptem rapidamente as 

possíveis melhorias ao seu cotidiano, tornando o sucesso de suas empresas mais 

próximo da realidade (MAGDALENO, 2014e). O Process Thinking foi construído a 

partir de uma combinação de ideias de BPM Ágil (PUHLMANN, 2013) somadas aos 

princípios de Service Design Thinking (STICKDORN; SCHNEIDER, 2012).  

BPM Ágil é um conceito que envolve os princípios do desenvolvimento ágil 

(BECK et al., 2001) combinados com as técnicas de BPM. Já o Service Design Thinking 

é uma abordagem que estabelece o processo de design e as ferramentas utilizados para o 

desenvolvimento de produtos e serviços. É um modo criativo e prático de melhorar os 

produtos e serviços existentes e inová-los (STICKDORN; SCHNEIDER, 2012).  

Baseando-se nos princípios de BPM Ágil e Service Design Thinking, surge a 

abordagem do Process Thinking que promove a gestão de processos de maneira 

                                                
1 Site Process Thinking: http://www.processthinking.com.br 
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centrada no usuário, co-criativa, sequenciada, baseada em evidências e analisando a 

empresa de maneira holística, conforme os conceitos de Service Design Thinking. 

Centrado no usuário, pois se preocupa com a maneira como os indivíduos veem, 

interpretam, e convivem com artefatos, podendo ser adaptáveis ao dia a dia das 

empresas. Co-criativa, pois é uma forma de inovação, onde a gestão e a melhoria dos 

processos são pensados em parceria entre os gestores e colaboradores envolvidos. 

Sequenciado, pois introduz um caminho a ser seguido, através do mapa de processos, 

que tem como objetivo servir como um boilerplate, ou seja, um artefato ou conjunto de 

artefatos que pode ser reusado em diferentes contextos, para ajudar a iniciar 

rapidamente a gestão dos processos na empresa (LAGE, 2016).  

O Process Thinking compreende as seguintes soluções: (i) Process Map (mapa 

de processos) (Figura 4Erro! Fonte de referência não encontrada.), que contém os 

dez principais macroprocessos que são considerados fundamentais para qualquer 

startup. Esses processos são divididos em três categorias: Processos de Gestão, 

Processos de Negócios e Processos de Apoio. Os Processos de Gestão são aqueles que 

governam as operações na empresa; os Processos de Negócio são considerados como os 

principais (core) da organização e estão basicamente relacionados com a criação e 

transformação de produtos e serviços; já os Processos de Apoio oferecem suporte aos 

processos de negócio em execução. Os macroprocessos Estratégia e Gestão de inovação 

fazem parte da categoria de Processos de Gestão. Os macroprocessos Produtos e 

Serviços fazem parte da categoria de Processos de Negócios, e finalmente, os 

macroprocessos Administração, Finanças, Marketing, Vendas, Tecnologia da 

Informação e Qualidade, fazem parte da categoria de Processos de Apoio; (ii) Cada 

macroprocesso é decomposto em processos específicos, detalhados através de fluxos de 

processos; (iii) utility belt (ou cinto de utilidades) que contempla templates de 

documentos, exemplos, ferramentas de suporte aos processos, referências e 

treinamentos para que os empreendedores adotem os processos e os tornem parte da 

realidade das startups (LAGE, 2016).  
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Figura 4 - Mapa de processos 

 

A adoção do Process Thinking pode trazer benefícios tanto para o setor 

empresarial, quanto para o mercado de BPM. Esta abordagem tem o propósito de 

ampliar a percepção das organizações em relação à prática de gestão de seus processos, 

tornando-os mais eficientes e estruturados, podendo contribuir também para a 

longevidade da empresa no cenário atual de grande competitividade. Já para o mercado 

de BPM, a utilização do Process Thinking significa introduzir uma nova abordagem de 

gestão de processos de negócio, voltada para startups, pequenas e médias empresas, 

visto que é uma técnica adaptada à realidade dinâmica e movimentada destas 

organizações. 

 

3.2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

No desenvolvimento de software, é comum que os requisitos mudem enquanto 

a implementação ainda está acontecendo. Muitas empresas e times de desenvolvimento 

acham que mudanças são indesejáveis, pois prejudicam o esforço gasto no 

planejamento. No entanto, os requisitos geralmente mudam conforme o cliente vê o 

sistema sendo implantado e em funcionamento. É muito difícil criar um plano no início 

do projeto que consiga prever todas as mudanças sem gastar muito esforço, tempo e 

dinheiro (TOSHIAKI SATO, 2007).  

Em fevereiro de 2001, um grupo formado por 17 desenvolvedores experientes, 

consultores e líderes da comunidade de software se reuniram em Utah, Estados Unidos, 

para discutir ideias, procurar uma alternativa aos processos burocráticos e padronizar as 
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práticas ágeis já adotadas. Dessa reunião, surgiu o Manifesto do Desenvolvimento Ágil 

de Software, que destaca as diferenças com relação às abordagens tradicionais e define 

seus valores: indivíduos e interações são mais importantes que processos e ferramentas; 

software funcionando é mais importante que documentação completa e detalhada; 

colaboração com o cliente é mais importante que negociação de contratos e adaptação à 

mudanças é mais importante que seguir um plano (BECK et al., 2001).  

Atualmente, os projetos estão cada vez mais dinâmicos e os gestores desejam 

resultados cada vez mais rápidos. Com isso, além do desenvolvimento de software, o 

contexto da Gestão de Processos de Negócio (BPM) também começa a ser revisto para 

entregar prontamente resultados e produtos. Assim, vem ganhando espaço a ideia de 

adaptar as práticas ágeis do desenvolvimento de software para a gestão de processos, 

tornando-a mais dinâmica e iterativa, propiciando entregas mais rápidas e obtendo uma 

maior satisfação dos clientes. Os princípios, valores e práticas ágeis foram adaptados e 

inseridos no ciclo de BPM (MAGDALENO, 2015), criando o BPM Ágil.  

Na Figura 5 constam as propostas de práticas ágeis para serem aplicadas em 

cada fase do ciclo de BPM. Pode-se notar que as mais frequentes são: participação do 

cliente, simplicidade, reuniões diárias, mudanças, colaboração e refatoração. A ideia 

desta proposta é que sua aplicação resulta em uma maior satisfação do cliente, devido às 

entregas rápidas e contínuas, maior capacidade de adaptação, ciclo de evolução mais 

constante, lições aprendidas e análise frequente de melhorias.  
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Figura 5 – Gestão de Processos de Negócio - BPM Ágil (BPM Ágil, 2014)  

 O conceito de Service Design Thinking (Design de serviços) consiste em 

planejar e organizar pessoas, infraestrutura, comunicação e componentes materiais de 

um serviço de forma a melhorar sua qualidade e a interação entre a empresa provedora 

do serviço e os consumidores. Tem como objetivo integrar esses diferentes pontos de 

contato para tornar a experiência do consumidor mais atraente e memorável removendo 

pontos de contato fracos e coordenando a experiência do usuário ao longo de todos os 

pontos de contato, em relação à mensagem da marca e às necessidades dos usuários 

(STICKDORN; SCHNEIDER, 2012).  

Um dos principais pontos do Service Design Thinking é o alto envolvimento de 

stakeholders no processo e a atenção com a parte “não evidente” do serviço onde não 

estamos falamos apenas de artefatos físicos/digitais, mas também de 

elementos intangíveis. 

O Service Design Thinking possui 5 princípios, que são: 

1. Centrado no usuário: todos os serviços devem ser concebidos e testados 

através do olhar do cliente/usuário. Com isso, todas as etapas da 

construção são pensadas para melhorar a experiência do usuário;  
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2. Cocriativo: os principais stakeholders (envolvidos) devem ser incluídos 

no processo, fazendo com que o envolvimento consciente do dono do 

negócio, do gestor, do funcionário chave, dos usuários, clientes ou de 

qualquer outro stakeholder seja relevante. Além do fato de que design de 

serviço pode envolver um processo significativo de mudanças (e por isso 

a importância da colaboração dos stakeholders para fazer acontecer). É 

preciso estar muito bem alinhado com a cultura e valores da empresa 

para organizar um serviço completo; 

3. Sequencial: um ponto chave do design de serviços é que todos os pontos 

de contato entre o cliente e o serviço prestado devem ser visualizados 

como uma sequência de ações inter-relacionadas. Tudo precisa 

estar conectado de forma consistente e coerente; 

4. Evidente: serviços no geral são intangíveis porque não podem ser vistos, 

provados, sentidos ou ouvidos antes de serem comprados. Esses pontos 

intangíveis/imateriais que são prestados a um cliente, como por exemplo 

um serviço de implementação, atendimento ou suporte, precisam também 

ser evidenciados e desenhados durante o processo de design de serviços;  

5. Holístico: todo o ambiente e elementos de um serviço devem ser levados 

em consideração. Artefatos físicos, ambientes, cenários, sons, 

iluminação, software, pessoas, funcionários, procedimentos, tudo precisa 

ser mapeado e trabalhado para compor parte desse sistema. 

 

3.3.  PRODUTOS E SERVIÇOS 

O Process Thinking engloba três produtos e serviços: consultoria, cards kit (kit 

de cartas) e treinamento (MAGDALENO, 2014e). 

A Consultoria é um serviço personalizado para as empresas que necessitam de 

orientações específicas e uma análise detalhada dos seus processos em particular. Este 

serviço permite que os processos específicos das empresas sejam levantados, discutidos 

e analisados em conjunto com consultores especialistas em BPM, para que propostas de 

melhorias voltadas às necessidades particulares da empresa sejam apresentadas 

(MAGDALENO, 2014e).  
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O Cards Kit é um produto formado por cartas que auxiliam o repensar dos 

processos pelos próprios empreendedores. Ao ter em mãos um conjunto de cartas que 

levantam questões típicas dos principais processos gerais de uma startup ou MPME, os 

próprios gestores dessas empresas são levados a exercitar o raciocínio da melhoria de 

processos por conta própria (MAGDALENO, 2014e). 

No Treinamento, através de uma dinâmica de workshop, são ensinados os 

principais conceitos da gestão de processos para os empreendedores e promove-se a 

discussão e colaboração entre os participantes sobre a análise e melhoria dos processos 

comuns entre eles. Com o instrutor atuando como um facilitador e levantando os 

desafios típicos de cada um destes processos, os empreendedores ali reunidos podem 

compartilhar dicas, boas práticas, apresentar sugestões e aprender com as experiências 

apresentadas (MAGDALENO, 2014e). 

 

3.4.  METODOLOGIA 

A metodologia utilizada no serviço de Consultoria, descrito na seção anterior, 

do Process Thinking compreende cinco passos: diagnóstico, escopo, compreensão da 

situação atual (AS-IS) dos processos, adaptação e modelagem dos processos propostos 

(TO-BE) e a implementação (Figura 6).  

 

Figura 6 – Metodologia do Process Thinking 

A fase de diagnóstico tem por finalidade entender as necessidades das startups, 

verificando suas forças e fraquezas internas e oportunidades e ameaças externas. Para 

isso, é utilizada uma ferramenta denominada SWOT (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats) (MORRISON, 2016) ou FOFA (Forças, Oportunidades, 

Fraquezas e Ameaças) (Figura 7), que auxilia na análise de cenário, sendo usada como 

base para gestão e planejamento estratégico de uma corporação.  
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Figura 7 – Matriz FOFA (MORRISON, 2016)  

A análise FOFA (MORRISON, 2016) se divide em: forças, que são as 

vantagens do contexto interno da empresa ou unidade analisada; fraquezas, que 

correspondem às desvantagens do contexto interno da empresa ou unidade analisada; 

oportunidades, que leva em conta os aspectos favoráveis do contexto externo onde a 

empresa ou unidade analisada está inserida; e por fim, ameaças, que leva em 

consideração os aspectos desfavoráveis do contexto externo onde a empresa ou unidade 

analisada está inserida.  

 Já a fase de escopo, seleciona os principais processos do mapa de processos, 

com foco nas necessidades identificadas na fase anterior. A fase de entendimento da 

situação atual (AS-IS) dos processos prevê a compreensão e modelagem dos processos 

selecionados na fase de escopo. A fase de modelagem dos processos propostos (TO-BE) 

tem como objetivo redefinir os mesmos, baseando-se em possíveis melhorias 

identificadas, e se preocupa também em selecionar quais documentos serão utilizados 

do Cinto de Utilidades. Não menos importante, a fase de implementação, utiliza os 

novos processos que foram modelados, incluindo-os ao dia a dia da empresa e 

usufruindo dos artefatos do Cinto de Utilidades.  

 

3.5.  PROCESSOS DE GESTÃO 
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Os processos do tipo Gestão se referem a processos necessários para coordenar 

os demais processos.  

 

3.5.1. Estratégia 

Guia a startup a olhar para seus processos internos e definir seus principais 

objetivos, razões de sua existência e o caminho estratégico de seus negócios. O 

macroprocesso de Estratégia é composto por dois processos: Manter plano de negócio; 

Manter plano estratégico (Figura 8).  

 

Figura 8 – Processo de Estratégia 

 

3.5.2. Gestão da Inovação 

O macroprocesso de Gestão da inovação é importante para manter a startup 

competitiva. A gestão da inovação permite que as startups tenham a capacidade de 

atender tanto oportunidades externas quanto internas e permitem também que as 

mesmas utilizem sua criatividade para introduzir novas ideias, processos, produtos e 

maneiras de solucionar problemas comuns. O macroprocesso de Gestão da Inovação é 

composto por cinco processos: Entender problema; Buscar ideias; Selecionar ideias; 

Implementar ideias; Listar lições aprendidas (Figura 9).  



41 

 

Figura 9 – Gestão da inovação 

 

 

3.6.  PROCESSOS DE NEGÓCIO 

Os processos do tipo Negócio tratam do núcleo principal da empresa, sejam 

eles relacionados a produtos ou serviços. Nesses processos os produto ou serviços são 

concebidos e construídos. Além disso, esses processos compreendem todas as 

atividades necessárias para a prestação de serviços e suporte ao cliente. 

 

3.6.1. Produtos 

Compreende o desenvolvimento dos produtos até a entrega para o cliente. 

Nesse macroprocesso é importante pensar no desenvolvimento do produto com alta 

qualidade e de uma forma ágil para não perder o momento adequado para o lançamento 

no mercado. O macroprocesso de Produtos é composto por três processos: 

Desenvolvimento de produtos; Entrega de produtos; Suporte (Figura 10).  
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Figura 10 – Produtos 

O processo de Desenvolvimento de produtos inclui os seguintes subprocessos: 

Descobrir produto; Validar produto; Criar produto; Construir produto; Lançar produto 

(Figura 11).  

 

 

Figura 11 – Desenvolvimento de produtos 

O processo de Entrega de produtos prevê atividades de logística para fazer com 

que o produto chegue até o usuário final. O processo de Suporte tem como objetivo dar 

manutenção ao produto desenvolvido para o consumidor.  

 

3.6.2. Serviços 

O macroprocesso de Serviços segue a mesma ideia do macroprocesso de 

Produtos. É necessário ter um plano para definir como será concebido e prestado o 

serviço de forma rápida e com qualidade. O macroprocesso de Serviços é composto por 

dois processos: Desenvolvimento de serviços; Prestação de serviços (Figura 12).  
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Figura 12 – Serviços 

 O processo de Desenvolvimento de serviços é composto pelos seguintes 

subprocessos: Descobrir serviço; Validar serviço; Criar serviço; Formatar serviço 

(Figura 13).  

 

Figura 13 – Desenvolvimento de serviços 

O processo de Prestação de serviços é composto pelos seguintes subprocessos: 

Alocar equipe; Executar serviço; Acompanhar realização do serviço; Realizar 

fechamento; Listar lições aprendidas; Dar suporte ao serviço (Figura 14).  
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Figura 14 – Prestação de serviços 

 

3.7.  PROCESSOS DE APOIO 

Os processos do tipo Apoio incluem tudo aquilo que o negócio precisa e 

executa para que os processos de negócio possam funcionar adequadamente. São eles 

que irão ajudar administrar todas as áreas da empresa, manter as finanças em ordem, 

realizar as ações de marketing e vendas, garantir qualidade e manter toda a 

infraestrutura de Tecnologia da Informação necessária para o negócio. 

 

3.7.1. Administração 

O macroprocesso de Administração, quando não está explícito, tem a 

capacidade de provocar a falência de uma startup. Este processo permite que os 

empreendedores obtenham uma clara visão do dia a dia das operações. Administração 

se refere à performance operacional de tarefas de trabalho rotineiras. O macroprocesso 

de Administração é composto por quatro processos: Manter RH; Obter assessoria 

jurídica; Manter estoque; Manter serviços gerais (Figura 15).  
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Figura 15 – Administração 

 

3.7.2. Marketing 

O macroprocesso de Marketing é muito importante na construção de uma 

startup e na divulgação de seus produtos e serviços para que se tornem conhecidos pelo 

público. Esse macroprocesso é essencial na definição de uma marca. Marketing cria 

mensagens significativas através de palavras, ideias e imagens, sendo também 

responsável por garantir que a propaganda seja consistente com a realidade. O 

macroprocesso de Marketing é composto por oito processos: Analisar mercado; Gerir 

Planejamento de marketing; Gerir marca; Gerir conteúdos; Gerir mídias sociais; Gerir 

propaganda e publicidade; Gerir comunicação institucional; Manter assessoria de 

imprensa (Figura 16).  

 

 

Figura 16 – Marketing 
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3.7.3. Tecnologia da Informação 

 Atualmente todas as empresas usam mecanismos de tecnologia da informação 

e comunicação. Startups precisam de infraestrutura e aplicações para dar suporte às suas 

operações. O macroprocesso de Tecnologia da Informação é composto por três 

processos: Gerir infraestrutura; Gerir aplicações; Manter funcionamento do site (Figura 

17).  

 

Figura 17 – Tecnologia da Informação 

 

3.7.4. Finanças 

O macroprocesso de Finanças é responsável pelos ativos financeiros das 

startups. É necessário garantir lucros e o uso inteligente do capital fazendo 

investimentos internos e se preocupando também com a gestão de fluxo de caixa. Além 

disso, este macroprocesso é responsável por todas as contas, impostos e contratos que 

precisam ser pagos ou recebidos. O macroprocesso de Finanças é composto por seis 

processos: Elaborar orçamento; Acompanhar orçamento; Manter fluxo de caixa e 

pagamentos; Obter financiamento; Gerir financiamento; Manter contabilidade (Figura 

18).  
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Figura 18 – Finanças 

 

3.7.5. Vendas 

O macroprocesso de Vendas é responsável por novas oportunidades de 

negócio, atraindo novos clientes, incrementando a rede de negócios da empresa 

participando de novos eventos, conhecendo a concorrência e possíveis fornecedores, 

gerenciando contratos e relacionamento com clientes, garantindo a satisfação do cliente 

final. O macroprocesso de Vendas é composto por cinco processos: Prospectar clientes; 

Participar de eventos; Gerir contatos; Gerir parcerias; Manter relacionamento com 

clientes (Figura 19).  

 

Figura 19 – Vendas 
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3.7.6. Qualidade 

O macroprocesso de Qualidade é responsável por garantir que o produto ou 

serviço é consistente e tem alta qualidade. Compreende a criação e manutenção de 

padrões de qualidade, bem como a aplicação destes padrões de qualidade através de um 

processo de verificação. O macroprocesso de Qualidade é composto por dois processos: 

Definir padrões de qualidade; Verificar qualidade (Figura 20).  

 

Figura 20 – Qualidade 

 

3.8.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Process Thinking é utilizado para fornecer suporte à startups, pequenas e 

médias empresas, de modo a induzi-las a repensar os seus principais processos de um 

modo ágil, inovador e adaptado à realidade dinâmica dessas companhias.   

Sua implantação pode gerar benefícios no âmbito empresarial promovendo o 

repensar dos processos do negócio, de uma forma mais dinâmica, ágil e inovadora, 

aproximando a gestão de processos do dia-a-dia das startups e MPMEs, promovendo a 

discussão de processos, motivando e despertando interesse nos empreendedores para 

que adaptem rapidamente possíveis melhorias ao seu cotidiano. Como também pode 

trazer benefícios no âmbito do mercado de gestão de processos, gerando discussões na 

comunidade, treinamentos, demanda e novas experiências para os profissionais.  

De acordo com as experiências anteriores de aplicação do Process Thinking, os 

resultados costumam acontecer de forma rápida, fazendo com que os empreendedores se 
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interessem cada vez mais em discutir sobre seus processos, pensando no sucesso de seus 

empreendimentos.  

Porém, é difícil decidir por onde começar a implantação dos processos, devido 

à grande quantidade, ao todo são 52 processos, contidos nos 10 macroprocessos do 

mapa de processos. Como a rotina das startups é bastante movimentada, essa 

implantação pode causar um impacto significativo em seu dia a dia, visto que alguns 

processos envolvem a área estratégica da empresa, onde alterações podem refletir em 

todas as áreas da organização, ou sua adaptação pode ser longa o suficiente para fazer 

com o desinteresse por parte dos envolvidos venha a se manifestar.  

Diante desse possível cenário, a definição de estágios de implantação dos 

processos do Process Thinking e uma ferramenta que auxilie o empreendedor a 

compreender o estágio de sua empresa, seriam estímulos para que o mesmo não 

abandone o gerenciamento de seus processos e não venha a se tornar mais um número 

na taxa de mortalidade de startups, como será descrito no próximo capítulo.  
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4. DEFINIÇÃO DOS ESTÁGIOS DE IMPLANTAÇÃO  

Neste capítulo, na Seção 4.1, consta uma breve explicação sobre modelos de 

maturidade e são discutidos os principais utilizados atualmente. Já na Seção 4.2 são 

tratados os possíveis critérios para elaboração do modelo estagiado dos processos do 

Process Thinking. Os critérios definidos serviram de base para a composição dos 

estágios, conforme abordado na Seção 4.3. Considerações finais sobre este capítulo são 

expostas na Seção 4.4.  

 

4.1.  MODELOS DE MATURIDADE 

Acredita-se que o uso de modelos de maturidade tem por objetivo introduzir 

boas práticas à realidade das empresas, melhorando o desempenho das organizações no 

que diz respeito a custo, prazo, produtividade, qualidade, satisfação do cliente e retorno 

do investimento e, consequentemente, aumentar sua vantagem competitiva 

(KALINOWSKI et al., 2010).  

Diferentes abordagens têm sido desenvolvidas para melhorar e avaliar a 

capacidade de desenvolvimento de software e gestão de processos, motivadas pelas 

necessidades de contratantes de melhores técnicas para a seleção de fornecedores. Três 

diferentes tipos de modelos de maturidade serão descritos adiante, e são eles: CMMI-

DEV (Capability Maturity Model – Integration for Development), MPS-BR (Melhoria 

de Processo do Software Brasileiro) e BPMM (Business Process Maturity Model). 

Além disso, será apresentada uma proposta de modelo de maturidade em startups, o 

SMM (Startup Maturity Model). A escolha pela apresentação do CMMI-DEV foi feita 

por se tratar de um modelo que é utilizado no dia a dia de dezenas de empresas em 

âmbito global (SEI, 2010). O segundo modelo, MPS-BR, foi selecionado, por ser o 

número um no ranking de melhoria da capacidade de desenvolvimento de software e 

serviços TI, nas empresas brasileiras (SOFTEX, 2003). O modelo BPMM foi 

selecionado por integrar as melhores práticas além de sugerir a implementação de 

aplicações capazes de mudar a cultura de uma organização, relacionada a maturidade de 

processos (OMG, 2008). Por fim, a proposta do SMM foi selecionada por ser um 

trabalho fortemente relacionado à presente proposta de definição dos estágios de 

implantação dos processos do Process Thinking.  
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4.1.1. CMMI-DEV 

O CMMI-DEV é um modelo de maturidade e capacidade de processos de 

software criado pelo Software Engineering Institute- SEI e que consiste de boas práticas 

de engenharia de software para o desenvolvimento e manutenção de produtos e 

serviços. O modelo oferece uma estrutura e elementos chave para um processo de 

software eficaz, abrangendo todo o ciclo de produção, desde a concepção até a entrega e 

manutenção, representando ainda um caminho evolutivo para a organização em busca 

de um processo maduro e disciplinado. O CMMI-DEV possui dois tipos de 

representação: contínua e por estágios. Na representação contínua, as áreas de processos 

são organizadas em categorias e a implementação da melhoria ocorre por níveis de 

capacidade, enquanto que na representação por estágios, as áreas de processos são 

organizadas em níveis de maturidade. Na primeira, as áreas de processos podem ser 

avaliadas individualmente, segundo a estratégia e objetivos de negócio da organização. 

Já na representação por estágios, a avaliação é realizada em todas as áreas de processos 

que compõem o nível de maturidade selecionado pela organização. Os tipos de 

representação diferem na seleção e organização dos componentes do modelo, mas 

utilizam o mesmo conjunto de processos e práticas (MELLO, 2011). A representação 

contínua é indicada quando a empresa deseja tornar apenas alguns processos mais 

maduros, quando já utiliza algum modelo de maturidade contínua ou quando não 

pretende usar a maturidade alcançada como modelo de comparação com outras 

empresas. Já a representação por estágios é indicada quando a empresa deseja utilizar o 

nível de maturidade alcançado para comparação com outras empresas (SEI, 2010).  

O CMMI-DEV consiste em seis níveis de maturidade (SEI, 2010):  

1. Inicial (Ad-hoc) – no nível um, os processos são improvisados e 

geralmente não são seguidos; compromissos de prazo e custo não são 

cumpridos; o planejamento não é feito com base em estimativas; as 

qualidades, procedimentos e conhecimentos pertencem às pessoas e não 

aos projetos; as chances de sucesso dependem das habilidades pessoais 

dos gerentes e desenvolvedores;  

2. Gerenciado/Gerido – no nível dois, políticas e procedimentos para 

gerenciar o desenvolvimento de software estão definidas e são 

obedecidas; o planejamento é baseado em estimativas e na experiência 

anterior de outros projetos; os projetos utilizam processos definidos, 
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usados, disseminados, documentados, medidos e fiscalizados com rotinas 

de melhoria; os processos afetados são puramente gerenciais (não 

técnicos) e pertencem aos projetos e não às pessoas;  

3. Definido – no nível três, os processos utilizados são estabelecidos e 

padronizados em toda a organização; processos técnicos passam a ser 

considerados ao lado dos processos gerenciais; tanto os processos 

gerenciais quanto os técnicos passam a ser repetidos; os processos 

pertencem a organização e não mais aos projetos;  

4. Quantitativamente gerenciado – no nível quatro, são estabelecidas 

metas quantitativas para os processos e produtos, medidas de qualidade e 

produtividade são coletadas em todos os projetos; é estabelecido controle 

estatístico de processos; a gestão passa a ser feitas com bases 

quantitativas;  

5. Em otimização – no nível cinco, a organização está engajada na 

melhoria contínua de seus processos; identificação de pontos fracos e 

defeitos; ações preventivas sobre causas; mudanças mais significativas 

de processos e/ou tecnologias são feitas a partir de análise de 

custo/benefício com base em dados quantitativos.  

4.1.2. MPS-BR 

No Brasil, onde aproximadamente 73% da indústria de software é constituída 

por pequenas e médias empresas (PMEs), poucas organizações têm adotado modelos de 

referência (MCT, 2008). Constatou-se que normalmente as organizações só 

implementam as boas práticas da engenharia de software quando estas são exigidas em 

avaliações de processos (NOGUEIRA; ROCHA, 2006). Neste contexto foi criada uma 

iniciativa para melhorar a capacidade de desenvolvimento de software nas organizações 

brasileiras, o programa MPS.BR (MPS.BR, 2013).  

A SOFTEX (Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro) 

decidiu realizar uma iniciativa nacional com a introdução deste programa para melhorar 

os processos de software de organizações brasileiras, e, como consequência, disseminar 

boas práticas da engenharia de software e tornar as organizações mais competitivas no 

mercado local e global. Para alcançar este objetivo, foi importante obter o consenso dos 

interesses da indústria de software nacional e documentá-lo na forma de um modelo de 
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processos de software que represente os interesses da comunidade brasileira de 

desenvolvimento.  

Assim, o principal objetivo do programa MPS.BR foi desenvolver e disseminar 

um modelo de melhorias de processos de software (MPS), visando estabelecer um 

caminho economicamente viável para que organizações, incluindo as PMEs, alcancem 

os benefícios da melhoria de processos e da utilização de boas práticas da engenharia de 

software em um intervalo de tempo razoável. Embora o foco da iniciativa seja PMEs, o 

modelo é adequado também para apoiar a melhoria de processos em grandes 

organizações (KALINOWSKI et al., 2010).  

O modelo MPS é composto por três componentes: Modelo de Referência de 

Melhorias de Processos de Software (MR-MPS), Método de Avaliação de Melhorias de 

Processos de Software (MA-MPS) e o Modelo de Negócio de Melhorias de Processos 

de Software (MN-MPS). O MR-MPS busca implantar os princípios de engenharia de 

software de forma adequada às necessidades de negócio das organizações brasileiras e 

define sete níveis de maturidade de processos para organizações que produzem 

software: A (Em Otimização), B (Gerenciado Quantitativamente), C (Definido), D 

(Largamente Definido), E (Parcialmente Definido), F (Gerenciado) e G (Parcialmente 

Gerenciado), sendo o nível G o primeiro estágio de maturidade e nível A o mais maduro 

(KALINOWSKI et al., 2010).   

Pode ser feita uma correspondência entre os níveis de maturidade MR-MPS e 

CMMI. A avaliação dos processos e atributos de processo do MR-MPS para os níveis F, 

C, B e A contempla a verificação do alcance dos objetivos específicos e genéricos de 

uma avaliação do CMMI níveis 2, 3, 4 e 5, respectivamente. A estrutura diferente dos 

níveis de maturidade no MR-MPS tem dois motivos: (i) prover um caminho para o 

aumento da maturidade ao reduzir o número de processos a serem implementados nos 

primeiros níveis de maturidade; e (ii) permitir a visibilidade dos resultados da melhoria 

de processos em um intervalo de tempo menor (KALINOWSKI et al., 2010). 

Uma organização madura em seus processos está mais bem preparada para 

controlar riscos e problemas por meio de uma visão e entendimento compartilhados, 

linguagem comum, visibilidade adequada e objetiva baseada principalmente em 

indicadores quantitativos e práticas em contínuo processo de melhoria. A premissa 

fundamental é que a qualidade do produto final está diretamente relacionada à qualidade 
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do processo utilizado para produzi-lo. É importante notar que as organizações podem ter 

diferentes grupos, linhas de negócio, divisões ou subsidiárias em diferentes níveis de 

maturidade. Isso também é verdade para processos individuais. Alguns podem estar 

bem compreendidos e definidos e outros ainda nem identificados. O uso de modelos 

pode, portanto, ser parte de uma estratégia de gerenciamento e definição de processos 

como um roteiro mostrando o estado atual de processos e um plano para melhorá-los.  

4.1.3. BPMM 

Tendo agora como foco o modelo de maturidade BPMM, pode se dizer que 

apesar de conceitualmente possuir as mesmas finalidades dos outros exemplos citados, 

seu diferencial é a preocupação com os processos de negócio organizacionais. Este 

modelo é dividido em cinco níveis de maturidade que representam diferentes estados 

através do qual uma organização é transformada e como seus processos e capacidade 

são melhorados (OMG, 2008):  

1.  Inicial - no nível um, os processos de negócios são realizados de forma 

inconsistente, às vezes ad hoc, com resultados que são difíceis de prever. 

Este nível é caracterizado pela falta de planejamento para a execução dos 

processos, que são executados conforme as necessidades do momento;  

2. Gerenciado - no nível dois, o gestor estabiliza o trabalho dentro das 

unidades locais para garantir que ele possa ser realizado de forma 

repetitiva satisfazendo todo o grupo. No entanto, unidades de trabalho 

executando tarefas similares podem utilizar procedimentos distintos;  

3.  Padronizado - no nível três, a organização estabelece processos padrões 

para a realização do trabalho de produtos e serviços a partir de melhores 

práticas e através de orientações que são fornecidas para apoiar 

diferentes necessidades de negócios; 

4. Gerenciado quantitativamente - no nível quatro, o desempenho dos 

processos é gerenciado estatisticamente por todo o fluxo para entender e 

controlar a variação, de modo que os resultados possam ser previstos 

ainda em estados intermediários;  

5. Otimizado – no nível cinco, ações de melhorias pró-ativas e oportunistas 

buscam inovações que possam diminuir a diferença entre a capacidade 

atual da organização e a capacidade requerida para alcançar os objetivos 

do negócio.   
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4.1.4. SMM 

SMM ou Modelo de Maturidade de Startups é uma proposta que compreende 

todo o ciclo de vida de um empreendimento, desde o seu início em um Parque científico 

tecnológico (PCT), no caso do Brasil, mais especificamente em uma incubadora, até seu 

desligamento (SILVA et al., 2016).  

O nível de maturidade proposto é classificado de forma evolutiva e temporal, 

em cinco fases (SILVA et al., 2016):  

1. Problema e Solução: nesta fase, o empreendedor tem uma ideia, 

tecnologia ou um problema a ser resolvido. Precisa pesquisar o mercado, 

identificar seus clientes, revisar e avaliar o problema. Depois propõe e 

valida hipóteses de soluções com os clientes. O tema central é o 

problema e a solução viável e sustentável, percebidos e validados pelos 

clientes; 

2. Modelo de negócio: nesta fase, o empreendedor necessita definir e 

validar um modelo viável, sustentável e escalável de negócio, 

contemplando, no mínimo, a proposta de valor, os canais de 

comunicação e relacionamento, os processos e recursos principais, os 

parceiros e a estrutura de custos e receitas previstas, assim como a forma 

de rentabilização do projeto. O tema central é o modelo de negócio 

validado pelos clientes; 

3. Maturidade: nesta fase, o empreendedor, deve estruturar a empresa, os 

processos, a estrutura física e os recursos humanos. O tema principal 

desta fase é organização; 

4. Independência: nesta fase, o empreendedor busca escalabilidade, 

amadurecendo processos e indicadores de qualidade. A empresa está 

pronta para sair da incubadora. O tema é a busca pela qualidade e 

sustentabilidade; 

5. Competitividade: nesta fase, o negócio já está maduro, mas o 

empreendedor sente necessidade de evoluir alguns processos e 

amadurecer mais alguns indicadores de qualidade com ajuda da 

incubadora, objetivando aceleração e competitividade. 
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Apesar de já existir a proposta de um modelo de maturidade para startups 

(SMM), o projeto em questão possui objetivos diferentes. A implantação gradual dos 

processos do Process Thinking prevê que qualquer tipo de startup pode adequá-lo ao seu 

dia a dia, e, além disso, ela pode ser de qualquer porte. Já o SMM, se dedica 

especificamente a startups que dependem do apoio de incubadoras. Outro importante 

fator é que os estágios de implantação dos processos do Process Thinking têm como 

objetivo mostrar ao empreendedor a capacidade de implantar cada processo e o impacto 

que cada um deles causa na sua empresa, já o SMM se preocupa em tornar a startup 

independente de sua incubadora. Além disso, pensando nas similaridades e diferenças 

entre os níveis de ambos os modelos, é possível perceber que o trabalho em questão 

aborda somente a implantação de processos, enquanto que no modelo SMM, apenas as 

fases 3, 4 e 5 fazem referência aos mesmos, sendo as fases iniciais para planejamento.   

 

4.2.  CRITÉRIOS ADOTADOS PARA DEFINIÇÃO DE ESTÁGIOS 

Após explorar os conceitos que compõe os modelos de maturidade, é possível 

perceber que para a definição dos estágios de implantação é necessário determinar 

critérios que possam distinguir uma camada da outra. No contexto do Process Thinking, 

diversos critérios podem ser empregados para esta distinção, como as seis categorias de 

startups, descritas por Steve Blank (2011).  

Blank define seis tipos de startups baseando-se em diversos fatores, como os 

diferentes ambientes vivenciados por cada uma delas, as ferramentas educacionais 

utilizadas, incentivos econômicos (taxas, regulamentações, reduções entre outros), o 

fato de serem incubadas ou não e o capital de risco. Os seis tipos de startup são 

(BLANK, 2011): 

1.  Lifestyle Startup: o estilo de vida do empreendedor é viver fazendo o 

que ama, não trabalhando para o próximo, mas para si mesmo, seguindo 

sua paixão pessoal;  

2. Small Business Startups: quem dirige o negócio costuma ser o próprio 

dono. O mesmo contrata empregados locais ou familiares. A maioria 

dessas startups é pouco rentável e não é projetada para ser escalável, 

são apenas proprietários criando negócios pensando no subsistência de 

sua família; 
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3. Scalable Startups: desde o primeiro dia, seus fundadores acreditam que 

sua criação pode mudar o mundo. Ao contrário de empresários de 

pequenas empresas, o seu interesse não está em sobreviver, mas sim na 

geração de capital de uma empresa que, eventualmente, irá tornar-se 

pública, gerando uma recompensa de milhões de dólares. Startups 

escaláveis exigem capital de risco para financiar a sua busca por um 

modelo de negócio, e atraem diversos investidores;  

4. Buyable Startups: Essas startups estão focadas em construir um negócio 

de bilhões de dólares, porém, a falta de investidores as tornam muito 

suscetíveis a compra. Essa falta de investimento ocorre, pois nos 

últimos anos, o custo e o tempo necessários para construir aplicativos 

para internet e aplicativos móveis (produtos característicos desse tipo 

de startup) despencaram, acabando por desvalorizá-las;  

5. Social Startups: O empreendedor social não é menos ambicioso, 

apaixonado ou mais firme no propósito de impactar o mundo que 

qualquer outro tipo de fundador, mas ao contrário 

das startups escaláveis, seu objetivo é fazer do mundo um lugar melhor. 

Elas podem se organizar como uma associação sem fins lucrativos, com 

fins lucrativos ou uma mistura desses modelos; 

6. Large-Company Startups: A maioria das corporações passaram os 

últimos 20 anos aumentando a sua eficiência, reduzindo os custos, etc., 

mas simplesmente se concentrar em melhorar os modelos de negócios 

já existentes não é mais suficiente. Quase toda grande empresa entende 

que ela também precisa lidar com as crescentes ameaças externas, 

inovando continuamente. Logo, para garantir a sua sobrevivência e 

crescimento, as grandes startups inventam novos modelos de negócios, 

exigindo novas estruturas e habilidades organizacionais. 

Outro critério que pode ser adotado na definição dos estágios de implantação 

dos processos do Process Thinking é a classificação de portes de empresa. A 

classificação elaborada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) declara 

que o porte da empresa é a capacidade econômica da instituição, determinada de acordo 

com o seu faturamento anual bruto (montante anual faturado pela matriz e suas filiais, 

se houver). O Faturamento Bruto Anual é o montante de recursos auferidos ao longo do 
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exercício financeiro, proveniente de vendas de mercadorias, prestação de serviços, 

transferências sujeitas à tributação ou, ainda, dotação orçamentária anual. A 

classificação utilizada pela Anvisa consta na Tabela 2.  

Tabela 2 - Classificação do porte da empresa segundo a Anvisa. 

Classificação da 

Empresa 
Faturamento Anual 

Grupo I – Empresa de 
Grande Porte 

Superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de 
reais), de acordo com a Medida Provisória nº 2.190-
34/2001. 

Grupo II – Empresa de 
Grande Porte 

Igual ou inferior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta 
milhões de reais) e superior a R$ 20.000.000,00 (vinte 
milhões de reais), de acordo com a Medida Provisória 
nº 2.190-34/2001. 

Grupo III – Empresa 
de Médio Porte 

Igual ou inferior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de 
reais) e superior a R$ 6.000.000,00 (seis milhões de 
reais), de acordo com a Medida Provisória nº 2.190-
34/2001. 

Grupo IV – Empresa 
de Médio Porte 

Igual ou inferior a R$ 6.000.000,00 (seis milhões de 
reais), de acordo com a Medida Provisória nº 2.190-
34/2001. 

Empresa de Pequeno 
Porte (EPP) 

Igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e 
seiscentos mil reais) e superior a R$ 360.000,00 
(trezentos e sessenta mil reais), de acordo com a Lei 
Complementar nº 139/2011. 

Microempresa 
 Igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta 
mil reais), de acordo com a Lei nº 139/2011. 

 

Já o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), 

utiliza o critério de classificação dos empreendimentos segundo o número de 

funcionários e pelo setor de atividade econômica exercida pela empresa. Consta na 

Tabela 3, a classificação dos estabelecimentos segundo porte (SEBRAE, 2013). 
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Tabela 3 - Classificação dos estabelecimentos segundo porte (SEBRAE, 2013). 

Setores Porte 

Indústria Comércio e Serviços 

Microempresa Até 19 pessoas Até 9 pessoas ocupadas 

Pequena empresa De 20 a 99 pessoas ocupadas De 10 a 49 pessoas ocupadas 

Média empresa De 100 a 499 pessoas ocupadas De 50 a 99 pessoas ocupadas 

Grande empresa 500 pessoas ocupadas ou mais 100 pessoas ocupadas ou mais 

 

Outro critério que pode ser utilizado para classificação de processos do Process 

Thinking é o planejamento hierárquico, dividido em estratégico, tático e operacional 

(SILVA, 2008).   

1. Estratégico - se preocupa primeiro com o estabelecimento de objetivos e depois 

com as atividades de planejamento, organização e controle, de forma coordenada, 

para atingir as metas da organização. Esse nível corresponde à alta administração, 

pois determina os propósitos de longo prazo e a direção para a organização como 

um todo. Também é responsável por desenvolver políticas e estratégias e estabelecer 

metas para a organização e repassar as mesmas aos níveis hierárquicos mais baixos, 

até os níveis operacionais da organização;  

2. Tático – integra a estrutura da organização para fazer frente aos desafios 

estratégicos, desdobrando os objetivos institucionais em objetivos departamentais. 

Preocupa-se mais com a liderança, incluindo supervisão, motivação e comunicação 

com os empregados para levá-los a atingir resultados eficazes. Também coordenada 

e decide os produtos ou serviços que serão produzidos;  

3. Operacional – envolve cada tarefa ou atividade de forma isolada, preocupando-se 

com o alcance de metas específicas. O planejamento operacional ajuda a colocar em 

prática os planos táticos de cada setor da empresa. Este nível é a ligação entre a 

produção ou operações de cada departamento e o resto da organização. 

Depois de explicados todos os possíveis critérios, pode-se concluir que apesar 

dos diversos fatores utilizados na construção das categorias de startups serem de grande 

importância, o conceito dessa categorização não é muito difundido no universo do 
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empreendedorismo. Além disso, os processos do Process Thinking são genéricos e 

podem ser implantados em qualquer startup, independente dos critérios utilizados por 

Blank (2011). Quanto à classificação de porte de empresas elaborada pela Anvisa e pelo 

SEBRAE, apesar de utilizarem fatores distintos para a divisão dos níveis, é possível 

mesclá-las, visto que a Anvisa define seis níveis, porém, destina dois deles a empresas 

de médio porte (grupos III e IV) e outros dois a empresas de grande porte (grupos I e 

II). Já o SEBRAE, define quatro níveis (microempresa, pequena empresa, média 

empresa e grande empresa). É importante ressaltar que o número de funcionários 

escolhido será o do setor de Comércio e Serviços, já que a maior parte de investimentos, 

atualmente, se encontra nesses segmentos (SEBRAE, 2016b). Para realizar a junção de 

ambas as classificações em um único modelo, foi decidido tornar únicos os grupos I e 

II, como grupo que se refere às empresas de grande porte e os grupos III e IV, como 

grupo que se refere às empresas de médio porte. Desse modo, é possível gerar um único 

modelo que defina o porte de organizações (conforme Tabela 4), a fim de alcançar uma 

maior precisão com relação à capacidade que uma empresa possui para implantar um 

determinado processo.   

Tabela 4 - Modelo único de definição de porte de organizações 

Porte 
Número de funcionários (SEBRAE) / Anvisa 

(FAB - faturamento anual bruto) 

Microempresa 
Até 9 pessoas 

FAB<=360 mil 

Pequena empresa 
10 a 49 pessoas 

360.000< FAB <=3.600.000 

Média empresa 
50 a 99 pessoas 

3.600.000< FAB <=20.000.000 

Grande empresa 
100 pessoas ou mais 

20.000.000< FAB 

 

Utilizando a Tabela 4 como base, é possível caracterizar cada estágio de 

implantação dos processos do Process Thinking:  

1. Bronze: define o conjunto de processos que uma empresa que possua até 9 pessoas 

e faturamento anual bruto menor ou igual a 360 mil reais é capaz de implantar;  
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2. Prata: define o conjunto de processos que uma empresa que possua entre 10 e 49 

funcionários e faturamento anual bruto maior que 360 mil reais e menor ou igual a 

3.600.000 reais é capaz de implantar;  

3. Ouro: define o conjunto de processos que uma empresa que possua entre 50 e 99 

funcionários e faturamento anual bruto maior que 3.600.000 reais e menor ou igual a 

20.000.000 de reais é capaz de implantar; 

4. Platina: define o conjunto de processos que uma empresa que possua 100 ou mais 

funcionários e faturamento anual bruto maior que 20.000.000 de reais é capaz de 

implantar. 

Isso significa que uma empresa que está no estágio Bronze, é capaz de 

implantar os processos previstos nesse estágio. Uma empresa que está no estágio Prata, 

é capaz de implantar os processos do estágio Bronze e capaz também de implantar os 

processos que estão no estágio Prata. Uma empresa que está no estágio Ouro, é capaz de 

implantar os processos do estágio Bronze, Prata e Ouro. Uma empresa que está no 

estágio Platina, é capaz de implantar todos os processos. Desse modo, pode se dizer que 

os estágios de implantação dos processos do Process Thinking são acumulativos.  

Empresas que ficarem fora dessa tabela como aquelas que possuem um grande 

número de funcionários, porém um faturamento bruto anual baixo, e as organizações 

que possuem poucos funcionários, mas que possuem faturamento alto serão 

categorizadas de acordo com seu número de empregados, já que os processos do 

Process Thinking, de forma geral, exigem mais recursos humanos do que materiais.  

Por último, mas não menos importante, os critérios estratégico, tático e 

operacional serão utilizados para categorizar um processo específico, com o propósito 

de analisar os possíveis impactos de sua implantação, verificando que âmbito suas 

consequências alcançam. 

Definidos os critérios que serão utilizados, foi gerada uma matriz (Tabela 5) 

que servirá como guia para startups que desejam, progressivamente, alcançar níveis 

mais altos dos estágios de implantação dos processos do Process Thinking.   
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Tabela 5 - Estágios de implantação dos processos do Process Thinking 

  Operacional Tático Estratégico 

Bronze 

Tecnologia da Informação- Manter funcionamento do site 
Tecnologia da Informação– Gerir infraestrutura 
Tecnologia da Informação – Gerir aplicações 
Finanças – Manter contabilidade 

Gestão de Inovação – Entender o problema 
Desenvolvimento de Produtos – Descobrir o produto 
Desenvolvimento de Serviço – Descobrir o serviço 
Marketing – Gerir mídias sociais 
Vendas- Prospectar clientes 

Finanças – Elaborar orçamento 
Finanças – Manter fluxo de caixa e pagamentos 

Prata 

Entrega de Produtos – Suprir logística 
Prestação de Serviço – Executar serviço 
Administração– Manter RH 
Administração – Manter estoque 
Administração – Manter serviços gerais 

Gestão da Inovação – Buscar ideias 
Desenvolvimento de Produtos – Validar produto 
Desenvolvimento de Serviço – Validar serviço 
Prestação de Serviço – Alocar equipe 
Marketing – Gerir comunicação institucional 
Qualidade – Definir padrões de qualidade 
Vendas – Gerir contratos 

Finanças – Acompanhar orçamento 
Finanças – Obter financiamento 

Ouro 

Produtos – Suporte 
Prestação de Serviço – Dar suporte ao serviço 
Prestação de Serviço – Acompanhar realização do 
serviço 
Prestação de Serviço – Realizar fechamento 
Administração – Obter assessoria jurídica 

Gestão da Inovação – Selecionar ideias 
Desenvolvimento de Produtos – Criar produto 
Desenvolvimento de Produtos – Construir produto 
Desenvolvimento de Serviço – Criar serviço 
Desenvolvimento de Serviço – Formatar serviço 
Prestação de Serviço – Listar lições aprendidas 
Marketing – Gerir marca 
Marketing – Gerir conteúdos 
Marketing – Gerir propaganda e publicidade 
Vendas – Gerir parceria 
Qualidade – Verificar qualidade 

Estratégia – Manter plano de negócio 
Marketing – Gerir planejamento de marketing 
Finanças – Gerir financiamento 

Platina   

Desenvolvimento de Produtos – Lançar produto 
Gestão da Inovação – Implementar ideias 
Gestão da Inovação – listar lições aprendidas 
Marketing – Analisar mercado 
Marketing – Manter assessoria de imprensa 
Vendas – Manter relacionamento com clientes  
Vendas- Participar de eventos 

Estratégia – Manter plano estratégico  
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4.3.  COMPOSIÇÃO DOS ESTÁGIOS DE IMPLANTAÇÃO 

Nesta seção será explicada a composição de processos em cada um estágios de 

implantação, levando em conta o número de funcionários necessários para a realização 

de tal processo, a movimentação financeira suficiente para sua implantação, além da 

categoria do planejamento hierárquico em que o mesmo se encontra.  

 

4.1.1. Estágio Bronze 

No estágio Bronze, caracterizado principalmente pelo baixo número de 

funcionários e faturamento anual bruto, são definidos os processos (Tabela 5):  

4.3.1. Operacional: 

1.1.  Tecnologia da Informação - Manter funcionamento do site: significa manter 

o site no ar, atuando para que o site da empresa esteja sempre disponível para os 

clientes. Além disso, deve ser realizada uma manutenção constantemente para 

prevenir ou corrigir algum problema presente. Neste caso a manutenção pode ser 

a atualização do sistema para evitar que fique vulnerável. Outro fator importante 

é não somente atualizar o site para prevenção, mas também para exibir aos 

clientes todos os tipos de produtos e serviços recentemente lançados, de modo 

que os mesmos estejam sempre alinhados com as novidades da empresa.  

1.2.  Tecnologia da Informação - Gerir infraestrutura: uma empresa precisa gerir 

sua infraestrutura tecnológica como computadores, servidores e impressoras para 

otimizar a utilização de seus recursos.  

1.3.  Tecnologia da Informação - Gerir aplicações: é necessário o gerenciamento 

das aplicações utilizadas no dia-a-dia da empresa, pois estas normalmente apoiam 

os demais processos implementados na instituição.  

1.4.  Finanças - Manter contabilidade: de acordo com a lei brasileira (Lei 

10.406/2002 (Novo Código Civil), art. 1.179), toda empresa deve ter seus livros 

contábeis escriturados e só podem ser manuseados por um contador. Com isso, 

deve ser contratado um contador ou um escritório de contabilidade para calcular 

impostos a serem pagos e elaborar o balanço da companhia (SUPREMO 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2002). É importante ressaltar, que essa lei vale não é 

válida para microempreendedor individual.  

Para realizar cada um desses processos, é necessário um número reduzido de 

funcionários, baixo nível de investimento e todos são realizados pela área técnica de 

execução, por isso se encontram no estágio Bronze/Operacional.  

4.3.2. Tático: 

2.1. Gestão da inovação - Entender o problema: a inovação é importante para 

manter a empresa competitiva, por isso, deve se entender o contexto que a 

empresa está inserida e o domínio do problema.  

2.2. Desenvolvimento de produtos - Descobrir produto: este processo engloba a 

fase de surgimento da ideia/ descobrimento de um novo produto, que seja um 

diferencial e agregue valor à empresa. 

2.3. Desenvolvimento de serviço - Descobrir serviço: este processo engloba a fase 

de surgimento da ideia/ descobrimento de um novo serviço, que seja um 

diferencial e agregue valor à empresa. 

2.4. Marketing - Gerir mídias sociais: este processo introduz ao público o 

conhecimento sobre a empresa e seus produtos e serviços. Esse conhecimento é 

transmitido via mídias sociais, meio que torna possível se aproximar cada vez 

mais do cliente final. 

2.5. Vendas - Prospectar clientes: garante a implantação de um processo que 

utilize algum meio de ataque de modo a atrair novos clientes, sendo viável 

elaborar um prospecto com possíveis consumidores finais. 

Para realizar cada um desses processos, é necessário um número reduzido de 

funcionários, baixo nível de investimento e todos devem ser realizados por uma área 

que especifica de que o modo o seu setor ajudará a alcançar os objetivos de cada 

processo, alcançando também os objetivos gerais da organização, por isso se encontram 

no estágio Bronze/Tático.  

4.3.3. Estratégico:  

3.1.  Finanças - Elaborar orçamento: este processo tem como principal finalidade a 

elaboração de um plano que detalhe os gastos e receitas.  

3.2.  Finanças - Manter fluxo de caixa e pagamentos: este processo tem como 

objetivo controlar e manter o fluxo de caixa e pagamentos sempre estável, 
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levando em consideração todas as contas, impostos e contratos que precisam ser 

pagos ou recebidos. 

Para realizar cada um desses processos, é necessário um número reduzido de 

funcionários, baixo nível de investimento e todos devem ser realizados por uma cúpula 

da organização e corresponde ao plano maior ao qual todos os demais estão 

subordinados, cúpula essa que pensa nas condições externas e internas à empresa, por 

isso se encontram no estágio Bronze/Estratégico.  

 

4.1.2. Estágio Prata 

No estágio Prata, caracterizado principalmente pelo número mediano de 

funcionários e faturamento anual bruto, são definidos os processos (Tabela 5):  

1. Operacional: 

1.1.  Entrega de produtos - Suprir logística: logística é o macroprocesso 

responsável pelo planejamento, implementação e controle do fluxo e 

armazenamento eficiente e econômico de matérias-primas, materiais semiacabados 

e produtos acabados, bem como as informações a eles relativas, desde o ponto de 

origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender às exigências dos 

clientes (CARVALHO, 2002). Desse modo, este processo tem como finalidade 

preparar e entregar o produto (no prazo estipulado) com todos os seus 

componentes presentes, visando os requisitos estabelecidos pelo cliente.  

1.2.  Prestação de serviço - Executar serviço: este processo tem como objetivo 

principal executar o serviço solicitado com máxima qualidade e prontidão.  

1.3.  Administração - Manter RH: este processo trata da contratação e 

desenvolvimento de funcionários, está relacionado aos recursos humanos.  

1.4.  Administração - Manter estoque: este processo regula/controla o estoque de 

produtos necessários ao dia a dia da empresa.  

1.5.  Administração - Manter serviços gerais: este processo é responsável por 

manter a realização de serviços gerais como recebimento, separação e distribuição 

de correspondência e materiais, atividades de limpeza, copa e conservação de 

instalações.  
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Para realizar cada um desses processos, é necessário um número mediano de 

funcionários, médio custo/investimento e todos são realizados pela área técnica de 

execução, por isso se encontram no estágio Prata/Operacional.  

2. Tático: 

2.1. Gestão da inovação – Buscar ideias: a inovação é importante para manter a 

empresa competitiva, por isso, depois de entender o problema, deve-se investir 

na busca de ideias, soluções que possam colocá-la a frente de seus concorrentes.   

2.2. Desenvolvimento de produtos – Validar produtos: este processo é 

responsável pela validação do produto no mercado, se ele vai ser aceito e 

agregar valor e potencial de negócio a empresa que lhe produzir.  

2.3. Desenvolvimento de serviço - Validar serviço: este processo é responsável 

pela validação do serviço no mercado, se ele vai ser aceito e agregar valor e 

potencial de negócio a empresa que lhe oferecer.   

2.4. Prestação de serviço - Alocar equipe: este processo tem como objetivo alocar a 

equipe destinada a cada serviço específico, visando otimizar os recursos 

disponíveis.   

2.5. Marketing - Gerir comunicação institucional: processo responsável por gerir 

padrões de comunicação da empresa, sejam eles internos ou externos, criando 

logo da mesma em seus materiais ou planejando apresentações que exponham 

seus objetivos e conceitos.  

2.6. Qualidade - Definir padrões de qualidade: este processo define os padrões a 

serem seguidos, padrões estes que já foram testados e aprovados. Este processo 

acaba agregando valor a uma marca ou empresa.  

2.7. Vendas - Gerir contratos: este processo tem como objetivo gerir o contrato de 

cada cliente para garantir que o serviço será prestado da melhor forma possível, 

assegurando assim a satisfação do cliente e o cumprimento dos itens acordados.  

Para realizar cada um desses processos, é necessário um número mediano de 

funcionários, nível médio de investimento e todos devem ser realizados por uma área 

que especifica de que o modo o seu setor ajudará a alcançar os objetivos de cada 

processo, alcançando também os objetivos gerais da organização, por isso se encontram 

no estágio Prata/Tático.  
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3. Estratégico:  

3.1.  Finanças - Acompanhar orçamento: acompanhamento da realização 

orçamentária de acordo com o orçamento previamente elaborado, considerando 

as responsabilidades atribuídas e compromissos com os resultados assumidos. 

3.2.  Finanças – Obter financiamento: o processo compreende a procura por 

diferentes tipos de financiamento, de modo que a obtenção do mesmo possa ser 

usada para concretizar o capital necessário para a operação da empresa.  Há 

diversos tipos de financiamento: através de bancos, investidores, crowdfunfing, 

que é uma modalidade na qual o proponente apresenta um projeto do seu produto 

para o público e este faz doações ou aquisições antecipadas para viabilizar o 

mesmo, entre outros. Esta última forma, pode ser muito interessante para 

startups, pois tem sido muito utilizada para lançamento de produtos (PORTAL 

DO CAPITAL, 2014).  

Para realizar cada um desses processos, é necessário um número mediano de 

funcionários, nível médio de investimento e todos devem ser realizados por uma cúpula 

da organização e corresponde ao plano maior ao qual todos os demais estão 

subordinados, cúpula essa que pensa nas condições externas e internas à empresa, por 

isso se encontram no estágio Prata/Estratégico.  

 

4.1.3. Estágio Ouro 

No estágio Ouro, caracterizado principalmente pelo alto número de 

funcionários e faturamento anual bruto, são definidos os processos (Tabela 5):  

1. Operacional: 

1.1.  Produtos - Suporte: este processo tem como finalidade fornecer assistência ao 

cliente oferecendo suporte ao produto vendido.  

1.2.  Prestação de Serviço - Dar suporte ao serviço: este processo tem como 

finalidade fornecer assistência ao cliente oferecendo suporte ao serviço prestado. 

1.3.  Prestação de Serviço - Acompanhar realização do serviço: para garantir que 

o serviço seja realizado de forma adequada é necessário o acompanhamento, 

gerenciamento, supervisão de acordo com seu tipo.  

1.4.  Prestação de Serviço - Realizar fechamento: a conclusão do serviço 

contratado ocorre através do fechamento. No caso de um projeto, este 
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fechamento inclui a entrega de documentos, instalação de softwares, entregas de 

manuais entre outros.  

1.5.  Administração - Obter assessoria jurídica: este processo tem como objetivo 

obter assessoria jurídica para que a empresa seja orientada para atuar conforme as 

leis e regulamentações.  

1.6.  Desenvolvimento de Produtos – Construir produto: este processo é 

responsável por “colocar a mão na massa”, ou seja, dar vida ao produto e 

produzi-lo de fato. 

1.7.  Desenvolvimento de Serviço – Formatar serviço: este processo define 

conceitualmente como será o serviço prestado, sua especificação e sua 

concepção.  

Para realizar cada um desses processos, é necessário um alto número de 

funcionários, alto nível de investimento e todos são realizados pela área técnica de 

execução, por isso se encontram no estágio Ouro/Operacional.  

2. Tático: 

2.1. Gestão da inovação – Selecionar ideias: este processo é responsável por avaliar 

todas as ideias expostas e verificar quais são as mais viáveis de serem 

implementadas, fazendo uma seleção.  

2.2. Desenvolvimento de Produtos – Criar produtos: este processo define 

conceitualmente como será o produto, sua especificação e sua concepção.  

2.3. Desenvolvimento de Serviço – Criar serviço: este processo concretiza a 

concepção do serviço formatado anteriormente, tornando-o uma realidade e 

incluindo-o no portfólio de serviços da empresa.  

2.4.  Prestação de Serviço – Listar lições aprendidas: este processo é responsável 

por reunir as pessoas que estiveram envolvidas no serviço prestado para gerar 

uma lista de lições aprendidas, que sirva de base para os próximos serviços a 

serem prestados.  

2.5. Marketing – Gerir marca: este processo estuda todo o cenário no qual a 

empresa está inserida para posicionar a marca no mercado da melhor forma 

possível, agregando valor único à mesma.  
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2.6. Marketing – Gerir conteúdos: este processo se preocupa com o conceito que 

será desenvolvido, a produção do conteúdo que será publicado na mídia e que 

levará o cliente a desejar consumir o produto/serviço da empresa.  

2.7. Marketing – Gerir propaganda e publicidade: Apesar do nome do processo 

ser gerir propaganda e publicidade, o mesmo é mais voltado para divulgar a 

ideologia da empresa e não diretamente seus produtos. 

2.8. Vendas – Gerir parcerias: este processo realiza o gerenciamento dos parceiros. 

Processo fundamental visto que a maior parte das empresas precisa de insumos 

de outras e também pode estabelecer parcerias estratégicas para difundir seu 

produto ou serviço onde não tem tanto alcance.  

2.9. Qualidade – Verificar qualidade: este processo é responsável por verificar se 

os padrões de qualidade definidos estão sendo seguidos, visando a qualidade dos 

produtos gerados ou serviços prestados.  

Para realizar cada um desses processos, é necessário um alto número de 

funcionários, alto nível de investimento e todos devem ser realizados por uma área que 

especifica de que o modo o seu setor ajudará a alcançar os objetivos de cada processo, 

alcançando também os objetivos gerais da organização, por isso se encontram no 

estágio Ouro/Tático.  

3. Estratégico:  

3.1.  Estratégia – Manter plano de negócio: para organizar as ideias é necessário 

usar o plano de negócio. O plano servirá como orientação na busca de 

informações detalhadas sobre o ramo, os produtos e os serviços a serem 

oferecidos, bem como possíveis clientes, concorrentes, fornecedores e, 

principalmente, sobre os pontos fortes e fracos do negócio, contribuindo assim 

para a identificação da viabilidade da ideia e na gestão da empresa. 

3.2.  Marketing – Gerir planejamento de marketing: a gestão do planejamento de 

marketing deve facilitar o trabalho do departamento de vendas para que esta 

consiga, com menor custo possível, gerar negócios para a empresa, afinal, 

Marketing gera demanda para que o setor de Vendas gere negócios. 

3.3. Finanças – Gerir financiamento: corresponde aos pagamentos pelo 

investimento conseguido, sejam parcelas de um empréstimo, lucros ou ações da 

empresa entre outros.  
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Para realizar cada um desses processos, é necessário um alto número de 

funcionários, alto nível de investimento e todos devem ser realizados por uma cúpula da 

organização e corresponde ao plano maior ao qual todos os demais estão subordinados, 

cúpula essa que pensa nas condições externas e internas à empresa, por isso se 

encontram no estágio Ouro/Estratégico.  

 

4.1.4. Estágio Platina 

No estágio Platina, caracterizado principalmente pelo altíssimo número de 

funcionários e faturamento anual bruto, são definidos os processos (Tabela 5):  

1. Operacional: Não há processos nessa categoria.  

2. Tático: 

2.1. Desenvolvimento de Produtos – Lançar produto: após ter o produto 

construído, o próximo passo é lança-lo no mercado. Para isso, é preciso contar 

com o apoio do setor de Marketing, atingindo a maior quantidade de clientes em 

potencial, causando impactos positivos.   

2.2. Gestão da Inovação – Implementar ideias: após selecionar as ideias, deve ser 

organizado um procedimento para implementá-las.  

2.3. Gestão da Inovação – Listar lições aprendidas: este processo é responsável 

por reunir as pessoas que estiveram envolvidas na Gestão de Inovação, para 

gerar uma lista de lições aprendidas, que sirva de base para as próximas 

inovações a serem implementadas.  

2.4. Marketing – Analisar mercado: este processo realiza a pesquisa de mercado 

coletando informações para avaliar o cliente e para enxergar todas as 

oportunidades e ameaças, que levam à busca do melhor posicionamento diante 

dos concorrentes (SEBRAE, 2015b).  

2.5. Marketing – Manter assessoria de imprensa: este processo envolve divulgar a 

empresa através do espaço editorial dos veículos de comunicação. Serve para 

criar e manter relações com a mídia através de um time específico de pessoas 

voltadas para essa questão.  
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2.6. Vendas – Manter relacionamento com clientes: processo no qual os clientes 

da empresa devem sempre ser lembrados de sua importância, fomentando novos 

negócios. 

2.7. Vendas – Participar de eventos: este processo envolve a participação em 

eventos onde será possível conhecer mais do mercado, dos concorrentes, dos 

novos produtos e serviços e também de clientes.  

Para realizar cada um desses processos, é necessário um número muito grande 

de funcionários, altíssimo nível de investimento e todos devem ser realizados por uma 

área que especifica de que o modo o seu setor ajudará a alcançar os objetivos de cada 

processo, alcançando também os objetivos gerais da organização, por isso se encontram 

no estágio Platina/Tático.  

3. Estratégico:  

3.1.  Estratégia – Manter plano estratégico: corresponde à criação e atualização do 

plano estratégico que indica onde a empresa pretende chegar com suas ações. 

Planejar estrategicamente significa compatibilizar as oportunidades oferecidas 

pelo ambiente externo às condições internas, favoráveis ou não, da empresa, de 

modo a satisfazer seus objetivos futuros. Resumidamente, pode-se dizer que o 

planejamento enseja responder a três questões principais: Onde estamos?  Para 

onde queremos ir? Como chegar lá? (SEBRAE, 2016a).  

Para realizar cada um desses processos, é necessário um número muito grande 

de funcionários, altíssimo nível investimento e todos devem ser realizados por uma 

cúpula da organização e corresponde ao plano maior ao qual todos os demais estão 

subordinados, cúpula essa que pensa nas condições externas e internas à empresa, por 

isso se encontram no estágio Platina/Estratégico.  

  

4.4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O uso de um modelo de maturidade permite que uma organização tenha seus 

processos avaliados de acordo com as boas práticas em gerenciamento e com um 

conjunto de parâmetros externos, estabelecendo um caminho viável para que 

organizações alcancem os benefícios da melhoria de processos, tornando-as cada vez 

mais capacitadas para competir no mercado atual.  
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De forma análoga, neste trabalho foi elaborado um modelo estagiado 

envolvendo os processos do Process Thinking de modo que servisse de auxílio para que 

startups alcancem, de forma facilitada e gradual, a implantação dos mesmos. Após 

verificada a necessidade de construção de um modelo estagiado, foram levantados 

diversos critérios que fossem capazes de distinguir seus estágios. Os critérios 

selecionados para fazer esta distinção foram: o número de funcionários e o faturamento 

anual bruto. Outro critério selecionado foi o planejamento hierárquico (operacional, 

tático e estratégico), com a finalidade de categorizar os processos de acordo com o 

impacto que sua implantação poderia causar na organização. Com esses elementos, foi 

possível criar quatro estágios: Bronze, Prata, Ouro e Platina, sendo o Bronze o mais 

baixo e Platina o mais alto estágio.   

Tendo em mente os estágios de implantação dos processos do Process 

Thinking, foi desenvolvida e disponibilizada aos empreendedores, que têm interesse em 

sua implantação, uma ferramenta capaz de classificar sua empresa em um dos quatro 

estágios e capaz também de auxiliá-los, informando como alcançar outros patamares 

deste modelo. Essa ferramenta será descrita no próximo capítulo.   
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5. FERRAMENTA 

Neste capítulo, na Seção 5.1 são definidos os objetivos da elaboração da 

ferramenta. Na Seção 5.2 é resumida a arquitetura utilizada para sua concepção. Na 

Seção 5.3, são explicadas suas funcionalidades. Por fim, na Seção 5.4, são apresentadas 

as considerações finais do capítulo.  

A ferramenta está disponível e pode ser acessada através do endereço: 

http://implantacaogradualdosprocessosdoprocessthinking.strikingly.com/  

 

5.1.  OBJETIVO 

Como modo de facilitar a avaliação da empresa, foi elaborada uma ferramenta 

com o intuito de esclarecer ao empreendedor qual estágio de implantação do Process 

Thinking sua companhia tem capacidade para alcançar (estágio desejado ou TO-BE) e 

qual estágio de implantação sua organização se encontra atualmente (estágio AS-IS). 

Além disso, a ferramenta oferece suporte necessário referente à informação de cada 

processo, oferece o cinto de utilidades, e também conta com o fluxo de processos, que 

representa esquematicamente a natureza e o fluxo dos mesmos.   

 

5.2.  ARQUITETURA 

A ferramenta foi elaborada utilizando como base a plataforma web, de modo 

que a mesma pudesse ficar disponível e acessível a todos os usuários, utilizando 

qualquer dispositivo, seja computador ou celular. A ferramenta utilizada para 

desenvolver o mecanismo proposto é denominada Strikingly2. A mesma foi escolhida 

devido a sua variedade de layouts e funcionalidades, como: um menu personalizado que 

direciona o usuário para a seção desejada; opção de incluir botões, que quando 

selecionados, encaminham o usuário para outras páginas web; inclusão de formulários e 

elaboração de blogs com possibilidade de inserção de postagens. É importante ressaltar 

que todas as funções necessárias para o desenvolvimento da ferramenta estão 

                                                
2 Site do Strikingly: https://www.strikingly.com 
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disponíveis na versão gratuita do Strikingly, além disso, a hospedagem do site também é 

livre de cobranças.  

Para a criação dos formulários que auxiliam o empreendedor a identificar a 

situação de suas empresas, foi utilizada a ferramenta Google Forms3, devido à sua 

capacidade de fornecer feedbacks em forma de texto aos usuários de acordo com a 

resposta dada pelo mesmo. Assim como o Strikingly, o Google Forms é uma ferramenta 

gratuita e com hospedagem do site também livre de cobranças.  

 

5.3.  FUNCIONALIDADES 

Inicialmente, é preciso explicar do que se trata a abordagem do Process 

Thinking. Por isso, a primeira seção da ferramenta, denominada “Process Thinking” 

(Figura 21), fornece uma introdução ao usuário sobre os conceitos dessa abordagem. 

Querendo o usuário saber ainda mais sobre essa metodologia, também na primeira seção 

da ferramenta, é exibido o botão “Saiba mais sobre o Process Thinking”, que quando 

selecionado, encaminha o usuário para outra página web4 que oferece informações mais 

abrangentes sobre essa técnica. 

 

Figura 21- Seção "O que é Process Thinking?” 

A seção seguinte, denominada “Motivação” (Figura 22), introduz ao usuário 

informações que o convençam do quão importante é implantar os processos propostos 

                                                
3 Site do Google forms: https://www.google.com/forms/about/  
4 Site Process Thinking: http://www.processthinking.com.br 
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pelo Process Thinking no seu empreendimento e se adequar aos estágios de implantação 

desta metodologia.  

 

 

Figura 22- Seção "Motivação".  

Dado esse incentivo, são finalmente apresentados os estágios de implantação 

do Process Thinking, na seção “Estágios de implantação dos processos do Process 

Thinking.” (Figura 23). Posteriormente, são descritos os critérios que foram utilizados 

para realizar essa divisão de níveis: número de funcionários e o faturamento bruto anual 

da empresa, com a simbologia de troféus, indicando que caso o usuário atenda àqueles 

requisitos, ele é merecedor do prêmio, por se encontrar em tal estágio. Essa simbologia 

é representada na seção “Meu estágio” (Figura 24).  

 

Figura 23 - Estágios de implantação dos processos do Process Thinking. 
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Figura 24 - Seção "Meu estágio" 

Tendo em mente esses dois conceitos (os estágios propriamente ditos, e os 

critérios utilizados para sua criação), o usuário é convidado a preencher um formulário, 

elaborado através da ferramenta Google Forms (Figura 26), na seção “Os Estágios” 

(Figura 25), respondendo uma questão a respeito dos critérios, para poder então, 

verificar em qual das faixas (que engloba ambos os critérios) sua companhia se encaixa.  
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Figura 25 - Seção "Os Estágios" 

 

Figura 26 - Formulário sobre critérios. 

 

Depois de responder ao formulário, o usuário deve selecionar o botão 

“Próxima” para obter o feedback a respeito de qual estágio sua empresa deveria estar de 

acordo com sua resposta (Figura 27 e Figura 28). Logo depois, selecionar o botão 
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“Enviar”, para que o resultado da enquete fique armazenado. Sabendo agora o estágio 

que a companhia deveria estar, o próximo passo é seguir o fluxo da ferramenta.  

 

Figura 27 - Empresa é capaz de implantar o estágio "Bronze". 

 

Figura 28 - Empresas que não se encaixam nos critérios. 

Na mesma seção, “Os Estágios”, são disponibilizados os quatro estágios: 

Bronze, Prata, Ouro e Platina. Quando algum deles é selecionado, o usuário é 

encaminhado para uma nova página web, no formato de blog (Figura 29), na qual o 
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mesmo terá acesso às informações sobre o estágio escolhido, informações sobre os 

processos que se encontram naquele estágio (Figura 30), os fluxos dos processos 

(Figura 32), os documentos que podem ser utilizados para implantar tal processo (cinto 

de utilidades), conforme a Figura 31 e ao final da página, terá acesso também a um 

formulário que instiga o empreendedor a repensar os seus processos e verificar se os 

mesmos estão sendo implantados em sua empresa (Figura 33). Novamente, depois de 

preencher o formulário, o usuário deve selecionar a opção “Enviar”, para que o 

resultado da enquete fique armazenado e logo após, deve selecionar a opção “Ver as 

questões que você acertou”, para visualizar o feedback. Positivo, no caso de a 

companhia implantar todos os processos previstos naquele estágio, ou negativo, caso 

contrário.  

 

 

Figura 29 – Blog do estágio Platina 
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Figura 30 – Estágio Platina - Estratégia - Manter plano estratégico 

 

Figura 31 – Estágio Platina - Manter plano estratégico - Cinto de utilidades 
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Figura 32 –Estágio Platina - Fluxo do processo "Manter plano estratégico” 

 

 

 

Figura 33 - Formulário com processos do estágio Platina. 
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Por fim, é disponibilizada a seção “Fale conosco” (Figura 34), que deixa o 

usuário livre para enviar uma mensagem aos colaboradores do projeto, com suas 

dúvidas e/ou críticas. Além disso, consta nessa seção o endereço físico e contato através 

de e-mail dos responsáveis pela ferramenta.  

 

Figura 34 – Seção "Fale conosco" 

 

 

 

5.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Após a elaboração da ferramenta, a aproximação do empreendedor à 

implantação gradual dos processos do Process Thinkig tornou se mais natural e menos 

burocrática, podendo fazer parte da realidade de sua empresa.  

Foi utilizada como base a plataforma web, que contou com dois mecanismos 

para atender os objetivos da ferramenta: Strikingly e Google Forms. A utilização do 

Strikingly tornou viável de modo rápido e simples à construção do site, já o Google 

Forms, foi responsável pela criação dos formulários. Através dessa aplicação, foram 

disponibilizados conteúdos relativos a cada processo, seu fluxo e cinto de utilidades. 

Além disso, por meio dos formulários, tornou-se possível levar ao empreendedor o 

conhecimento relativo aos processos que sua empresa é capaz de implantar, ou seja, em 

que estágio sua empresa deveria se encontrar, e também os processos que ela de fato 

implanta, identificando o estágio que a mesma ocupa.  
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Definidos os estágios de implantação dos processos do Process Thinking e a 

elaboração de uma fermenta que provê a facilidade da avaliação da empresa além de 

oferecer suporte a mesma fornecendo informações sobre cada processo, é possível tirar 

conclusões a respeito das contribuições desta pesquisa, suas limitações, e suas 

perspectivas futuras, itens esses que serão abordados no próximo capítulo. 
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6. CONCLUSÃO  

Neste capítulo, na Seção 6.1 são discutidas as principais contribuições que este 

projeto oferece. A Seção 6.2, identifica as limitações encontradas para a realização do 

trabalho em questão. Por fim, na Seção 6.3, são citadas as perspectivas de trabalhos 

futuros.  

 

6.1.  CONTRIBUIÇÕES  

O objetivo deste trabalho é facilitar a implantação dos processos do Process 

Thinking em startups através da separação dos mesmos em de estágios de implantação. 

Para alcançar esse objetivo, foi preciso selecionar critérios que pudessem classificar os 

processos de acordo com seus possíveis impactos, além da viabilidade de sua 

implantação, de acordo com a capacidade de cada empresa. Os resultados do projeto 

foram a definição de estágios de implantação dos processos do Process Thinking e a 

elaboração de uma ferramenta capaz de auxiliar os empreendedores.  

Os estágios de implantação permitem que uma organização tenha seus métodos 

e processos avaliados de acordo com as boas práticas em gerenciamento de forma a 

alcançar melhorias. A elaboração dos estágios de implantação dos processos do Process 

Thinking serve de auxílio para que startups alcancem, de forma facilitada e gradual, a 

implantação dos principais processos propostos por essa metodologia.   

A categorização dos processos do Process Thinking evita o desperdício de 

recursos, à medida que o empreendedor é capaz de avaliar o impacto da implantação de 

um determinado processo. Com essa análise, espera-se que a implantação de processos 

seja realizada de forma otimizada, preservando tempo, dinheiro e o ânimo de dar 

continuidade a gestão dos mesmos.  

Para tornar a experiência mais fácil e interessante, foi desenvolvida uma 

ferramenta que auxilia o empreendedor a identificar o estágio em que sua empresa se 

encontra e o estágio que sua empresa é capaz de alcançar. Além disso, não somente a 

ferramenta contribui para a realização de uma avaliação por parte do empreendedor em 

relação a sua empresa, mas também o orienta de modo a atingir o máximo de sua 

capacidade, de acordo com os critérios definidos, oferecendo informações sobre os 
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processos, documentos que auxiliam a gestão de cada processo no dia a dia da 

companhia, além do fluxo de processos, que exibem de forma detalhada, como o 

processo deve ser executado, expondo suas atividades e templates a serem utilizados.  

Em meio a uma rotina de tanta turbulência, as soluções propostas tornam 

possível a adoção de processos de acordo com realidade dessas empresas de uma forma 

mais natural e acelerada, características fundamentais para companhias que vivem em 

um cenário de instabilidade e que não querem se tornar mais um número do alto índice 

de mortalidade.  

 

6.2.  LIMITAÇÕES 

Apesar de o projeto ter como finalidade prover a facilitação gradual da 

implementação dos processos se baseando na rotina agitada e incerta das startups, os 

estágios de implantação definidos, não se aplicam ao Microempreendedor individual 

(MEI). O MEI é a pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza como pequeno 

empresário. Além disso, o MEI pode ter um empregado contratado que receba o salário 

mínimo ou o piso da categoria (PODER EXECUTIVO FEDERAL, 2008). Porém, como 

os processos demandam mais recursos humanos do que materiais, o microempreendedor 

fica muito limitado para implantar mais processos do que o mesmo é capaz. Desse 

modo, estágios não estão voltados para este tipo de público-alvo.  

Uma das principais limitações deste trabalho foi a ausência da realização de um 

estudo de validação tanto em relação aos estágios de implantação definidos, quanto em 

relação ao uso da ferramenta. Desta forma, a proposta dos estágios de implantação 

poderia ser submetida à validação através de uma revisão por pares (convidando 

especialistas deste tema de pesquisa) ou do seu uso no contexto real de startups. Após a 

análise dos resultados, seria possível identificar se as soluções propostas obtiveram 

êxito.  

Por sua vez, entende-se que a construção da ferramenta funcionou somente 

como uma prova de conceito para concretizar a proposta dos estágios de implantação e 

exercitar como esta solução poderia ser oferecida aos empreendedores dentro do 

universo das startups. Reconhece-se que a plataforma utilizada ainda está longe do ideal 

e possui limitações por trabalhar com templates de páginas com seções pré-definidas. A 
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princípio, foram procuradas ferramentas de formulário que possuíssem capacidade 

lógica, ou seja, que quando selecionada determinada resposta, direcionasse o usuário 

para outra questão dependendo da resposta anterior, porém, houve necessidade de 

mudar a busca, pois ferramentas desse tipo são pagas, ou disponibilizadas durante um 

curto espaço de tempo na versão grátis.  

Outra limitação identificada foi o fato de não ter sido realizada a definição dos 

requisitos em relação às funcionalidades da ferramenta.  Os requisitos, de uma maneira 

geral, são responsáveis por definir funcionalidades específicas que caracterizam o que 

um sistema, idealmente, será capaz de realizar, são características desejadas para que o 

sistema computacional resolva os problemas do mundo real (DEVMEDIA, 

2016). Desse modo, a definição de requisitos proporcionaria uma melhor compreensão e 

entendimento relativos às reais necessidades dos usuários, no caso, as necessidades dos 

empreendedores, para então colocá-las em prática na ferramenta construída.  

Por fim, é importante ressaltar como limitação que o Process Thinking é um 

projeto de pesquisa ainda em desenvolvimento, cujo arcabouço de processos ainda está 

em construção. Dessa forma, somente o fluxo de processos e o cinto de utilidades dos 

processos iniciais estão definidos. Obviamente, somente os conteúdos já concluídos 

foram disponibilizados na ferramenta.  

 

6.3.  PERSPECTIVAS FUTURAS 

Uma primeira oportunidade de evolução deste trabalho é a melhoria da lógica 

do questionário, induzindo o usuário a outras questões dependendo da resposta dada 

anteriormente, mas que gerasse um documento com análise de respostas dadas ao longo 

do tempo e fosse capaz de fazer o acompanhamento do crescimento em estágios ou não 

de uma determinada empresa.  

Como perspectiva futura é possível indicar a construção de mecanismos de 

gamificação, que tornaria a experiência do usuário mais lúdica e provocaria prazer e 

divertimento às pessoas envolvidas, fazendo com que as mesmas aprendessem a 

manipular a ferramenta mais facilmente e aumentasse o interesse em atingir novos 

processos.    
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