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RESUMO 

 

O ritmo acelerado dos avanços tecnológicos e o aumento da concorrência no mercado em que 

empresas de telecomunicações estão inseridas tem feito com que as empresas procurem 

entender as necessidades de seus clientes e repensem seus processos para atendê-los da melhor 

forma possível e se manter competitiva. Em razão disto, o presente projeto tem por objetivo 

realizar o mapeamento dos processos de uma empresa de telecomunicações com o intuito de 

entender melhor o funcionamento de toda empresa, e também, identificar as necessidades dos 

clientes e os requisitos do projeto através de um desdobramento da função qualidade, e assim, 

permitir priorizar os processos críticos. A metodologia utilizada para o alcance deste objetivo 

é a proposta no BPM CBOK, que permitiu desenhar os processos atuais, analisá-los e propor 

melhorias e/ou alterações capazes de solucionar as lacunas encontradas nos processos. O 

projeto também tem por objetivo avaliar os métodos atuais de gerenciamento de desempenho e 

propor a criação de KPI’s que expressem o cumprimento dos requisitos necessários do projeto. 

 

Palavras-chave: Telecomunicações, Modelagem de processos, BPM CBOK, QFD, melhoria 

de processos  



ABSTRACT 

 

The fast pace of technological advances and increased competition in the market where 

telecommunications companies operate has caused companies to seek to understand the needs 

of their customers and rethink their processes to serve them in the best possible way and to 

remain competitive. Because of this, this project aims to carry out the mapping of processes of 

a telecommunications company in order to better understand the functioning of the entire 

company, and also identify customer needs and project requirements through the quality 

function development (QFD), allowing prioritize critical processes. The methodology used to 

achieve this goal is the proposal at the BPM CBOK, which allowed to draw current processes, 

analyze them and propose improvements and / or changes can help to solve the gaps found in 

the processes. The project also aims to assess the current methods of management of 

performance and propose the creation of KPIs which express the fulfillment of the necessary 

project requirements. 

 

Key words: Telecommunications, Process modeling, BPM CBOK methodology, QFD, 

Process improvements  
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1. INTRODUÇÃO 

 Este capítulo apresenta uma contextualização do projeto, expondo os problemas 

encontrados, os objetivos a serem alcançados, juntamente com as justificativas da realização do 

estudo, e, por fim, é exibida a estrutura geral do projeto. 

1.1. Contextualização 

A empresa X é uma parceria realizada em 2013 entre duas empresas, é autorizada pela 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) a prestar de serviços de comunicação 

multimídia, dentre os quais se incluem a conexão em banda larga. A empresa possui serviço de 

atendimento ao consumidor (SAC) próprio e lojas que atendem o público de todas as cidades 

em que atua, e é especializada em redes de dados, conexões para acesso à internet, telefonia IP 

e IPTV. 

Localizada na Região dos lagos do estado do Rio de Janeiro, no distrito de Barra de São 

João, atende as localidades de Rio das Ostras, Barra de São João, Tamoios, Unamar e Casimiro 

de Abreu, onde possui rede própria. 

A empresa é responsável por fornecer, manutenir e acompanhar serviços de internet, TV 

e telefonia de sua base de clientes. Nela existem em um total 13 setores, sendo eles: diretoria 

geral, administração, comercial, financeiro, recursos humanos, gerência de rede, tecnologia da 

informação, call center, logística, operacional, desenvolvimento de projetos, almoxarifado e 

serviços gerais.  

O mercado de telecomunicações que a empresa atua, segundo a previsão de Frost & 

Sullivan (apud USHIROBIRA, 2013), se manterá em crescimento médio anual de 5,3% ao ano 

até 2017. De acordo com a consultoria, esse crescimento econômico de mercado será decorrente 

da expansão de cobertura das redes fixas, junto com o crescimento das redes móveis e do uso 

de smartphones e outros aparelhos conectados à internet. Na análise “Brazilian Total 

Telecommunications Services Market”, a Frost & Sullivan opina que, as operadoras atrairão 

novos clientes de baixa renda e em regiões mais remotas, e que o aumento da concorrência 

também ajude ainda mais a reduzir os preços (USHIROBIRA, 2013).  

O crescimento da capacidade de rede, por meio de fibra óptica e pela mobilidade dos 

indivíduos, proporcionadas pelas redes sem fio, permitem uma explosão de demandas de 

serviços e suas aplicações na internet (IPEA, 2010). O aumento de demanda por flexibilidade 



18 

 

e qualidade tem aproximado mercados e consumidores, no sentido de alcançarem tais resultados 

rápida e eficazmente. Para atingir tais objetivos, estruturas organizacionais orientadas 

simultaneamente por função e por processo têm tido lugar (PAIM, 2007). 

1.2. Problema 

Segundo o IPEA (2010), com a privatização do setor de telecomunicações, o regime de 

monopólio deixou de existir, dando espaço ao regime de competição regulada, no qual varia 

conforme o serviço de telecomunicações considerado. No caso da empresa em questão, o 

serviço prestado é de TV por assinatura e o acesso fixo à internet, que possuem ambientes de 

competição em maior escala, conforme a característica da região. 

Segundo a própria autora, estagiária na empresa, através de pesquisas de campo foi 

percebida uma falta de interação entre os setores existentes, evidenciando a deficiência no fluxo 

do processo como um todo, tendo em vista que cada setor visa somente suas próprias atividades 

sem saber qual é a importância do seu trabalho para o processo por completo, o que geralmente 

impacta negativamente o produto final e na geração de valor para o cliente. 

Existem também atividades redundantes e que proporcionam pouco ou nenhum valor, 

nem a processos nem aos clientes. O grande número de handoffsI e retenções para aprovações 

desnecessárias é algo notável, desse modo, os processos ficam mais vulneráveis e suscetíveis a 

falhas. Esses e outros problemas devem ser claramente identificados e definidos, pois através 

desta analise poderá surgir oportunidades de melhoria. 

Em suma, os problemas encontrados na empresa em estudo são: a falta de visão holística 

dos setores, o grande número de handoffs e a existência de atividades redundantes. 

1.3. Objetivos do projeto 

1.3.1. Objetivo geral  

 

I  Handoffs: Qualquer ponto em um processo onde o trabalho ou a informação passa de uma função para 

outra (ABPMP, 2013). 
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O objetivo do projeto é propor uma modelagem e melhorias de processos de negócio 

com foco na melhoria da qualidade para os clientes em uma empresa de telecomunicações.  

1.3.2. Objetivos específicos 

 Identificar as necessidades dos clientes em alinhamento as dimensões da qualidade 

 Aplicar o Quality Function Deployment (QFD) na identificação dos atributos de 

produtos e processos para melhoria da qualidade para os clientes. 

 Realizar modelagem de processos com associação aos atributos de serviços 

 Estabelecer processos críticos com impacto na qualidade para os clientes 

 Analisar a capacidade de atendimento dos atributos de qualidade nos processos atuais 

 Propor a criação de Key Performance Indicator (KPI) e ações de melhorias para os 

processos.  

1.4. Justificativa do estudo 

De acordo com o contexto, os problemas e o objetivo apresentados, a realização deste 

projeto se justifica embasada em afirmações de especialistas no assunto como pode ser visto a 

seguir, no qual indicam que a realização da modelagem de processos permite melhorá-los, e 

assim, alcançar os objetivos desejados pela empresa de se manter competitiva no mercado em 

que se encontra. 

Muitas das principais economias do mundo não estão mais baseadas em agricultura ou 

indústria, mas no setor de serviços, segmento que depende do aproveitamento do conhecimento 

e habilidades das pessoas. As organizações devem começar a aplicar técnicas de gerenciamento 

de processos para melhor apoiar o trabalho do conhecimento e os setores que não seguem um 

processo estruturado e predefinido (JANELLE HILL apud ABPMP, 2013). Antunes (2006) 

argumenta que melhorar processos é uma necessidade intrínseca para as organizações 

responderem às mudanças que ocorrem constantemente em seu ambiente de atuação e para 

manter o sistema produtivo em um nível competitivo. 

Um dos mecanismos que podem auxiliar na obtenção desta imagem são os Modelos de 

Processos de Negócio, sendo estes considerados como representações de uma organização real 

que servem como referência comum para todos os seus membros, sejam eles pessoas, sistemas 

ou recursos e formam uma infraestrutura de comunicação podendo proporcionar uma visão 

geral sobre as operações, possibilitando análises, previsão de impactos das atividades, 
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construção e documentação de sistemas complexos de software, identificação de pontos de 

melhorias, entre outros (VERNADAT, 1996 apud PAIM, 2007). 

A atual condição do mercado local tem apresentado enorme ameaça de novos entrantes 

e tem feito à empresa repensar seus processos de negócio. Paim (2002 apud PAIM et al., 2007 

p.5) argumenta que o melhor conhecimento dos processos, associado aos indicadores, 

possibilita o aprimoramento da gestão organizacional. 

O gerenciamento de processos propõe uma visão interfuncional, e avalia como os 

processos ponta-a-ponta podem ser mais bem geridos, evitando assim handoffs excessivos. 

Segundo Pavani & Scucuglia (2011) “... quanto menos handoffs existir em um processo, maior 

será sua confiabilidade, pois, assim que uma transação é transferida de um grupo a outro, os 

dados podem ser perdidos ou mal interpretados”.  

1.5. Delimitação do projeto 

Este projeto está delimitado a mapear apenas os processos mais críticos da empresa em 

estudo, de acordo com a priorização realizada pela própria autora. Essa escolha de mapear 

apenas parte dos processos da empresa leva em conta o tempo viável para realização deste 

projeto. Vale ressaltar que os resultados obtidos neste projeto não podem ser generalizados para 

outros setores da própria empresa e nem de setores similares de outras empresas. 

1.6. Estrutura do trabalho 

 O trabalho é composto por nove capítulos, sendo estes: 

 Capítulo 1: Introdução 

o No primeiro capítulo é realizado uma contextualização da empresa no qual foi 

realizado o projeto, a situação do mercado em que a empresa está inserida, os 

problemas encontrados, a justificativa e a delimitação do projeto. 

 Capítulo 2: Referencial teórico 

o Neste capítulo são abordados todos os assuntos necessários para dar suporte a 

construção do projeto. 

 Capítulo 3: Metodologia 

o Na metodologia é demonstrado como foi planejada a construção do projeto, 

descrevendo todas as etapas que foram executadas. 
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 Capítulo 4: Análise da empresa 

o Neste capítulo são apresentados todos os dados coletados na empresa e é 

realizado a modelagem “AS-IS” dos processos. 

 Capítulo 5: Gerenciamento de desempenho 

o Na etapa de gerenciamento de desempenho é realizado o levantamento das 

necessidades dos clientes e a identificação dos atributos do produto para a 

construção do QFD, permitindo priorizar os processos críticos. 

 Capítulo 6: Análise do mapeamento 

o Neste capítulo é realizada a análise do mapeamento dos processos priorizados, 

o que permite visualizar lacunas e oportunidades de melhoria. 

 Capítulo 7: Proposição de melhorias dos processos 

o É realizada a proposição de melhorias para os processos priorizados e também 

algumas alterações nos demais processos, nos quais foram identificadas lacunas 

durante as pesquisas em campo realizadas na empresa. 

 Capítulo 8: Conclusão 

o Na conclusão são realizadas considerações finais do projeto, é demonstrado o 

alcance dos objetivos estabelecidos e são realizadas proposições futuras. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

De acordo com os objetivos apresentados, acredita-se que os tópicos demonstrados na 

figura abaixo sejam referência suficiente para a formulação deste projeto.  

 

Figura 1 - Referencial teórico 

Fonte: Elaborada pela autora 

2.1. Modelagem de processos 

A modelagem de processos é uma atividade fundamental para o gerenciamento da 

organização, requer habilidades e técnicas para compreensão, comunicação e gerenciamento de 

todos os componentes dos processos de negócio. De acordo com Pavani & Scucuglia (2011), 

modelagem de processos é uma ferramenta básica para a execução do gerenciamento de 

processos de negócio, e trata-se da representação gráfica do sequenciamento de atividades que 

representará, de maneira clara e objetiva, a estrutura e o funcionamento básico dos processos. 

Segundo a ABPMP (2013), “modelagem de processos de negócio é o conjunto de 

atividades na criação de representações de processos de negócio existentes ou propostos”. O 

objetivo é criar uma representação completa e precisa sobre o funcionamento dos processos, 

delimitando desde o princípio os níveis a serem detalhados, de acordo com o objetivo esperado 

pela modelagem. 

Objetivos

Processos 
de negócio

Notações e 
abordagens

Desenho de 
processos

Ciclo BPMN

Levantamento 
de 

informaçõesPriorização 
de processos

Compreensão 
do ambiente 
de negócio

Análises dos 
processos

Feramentas 
de qualidade

KPI's
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O CBOK (ABPMP, 2009) divide o mapeamento em dois grandes momentos da análise 

e do mapeamento do ambiente de negócio: a situação atual “AS-IS” e a situação proposta “TO-

BE”.  

Para Vernadat (1996 apud PAIM, 2007, p. 260), a modelagem é essencial para que 

ocorram integração e coordenação nas organizações, e para que ocorra integração dos processos 

é necessária à formalização das atividades, recursos, informações e responsabilidades para 

controle. 

Alguns dos benefícios de uma modelagem de processos de negócio são: gestão de 

sistemas complexos, melhor gestão de todos os tipos de processos, explicitação do 

conhecimento e know howII organizacional, reengenharia de processos e integração empresarial 

(VERNADAT, 1996 apud PAIM, 2007). 

O autor também relata as finalidades ou propósitos da modelagem como: obter uma 

representação dos processos de forma completa e precisa, melhor representar ou entender como 

funciona a organização, racionalizar e assegurar o fluxo de informações, analisar alguns 

aspectos da organização, realizar melhores decisões sobre as operações e organização da 

empresa, e controlar, coordenar ou monitorar alguns processos.  

Para a ABPMP (2009) alguns dos benefícios que justificam a modelagem de processos 

são: 

 Documentar o processo 

 Prover treinamento 

 Estabelecer padrões de trabalho 

 Responder às mudanças 

 Identificar oportunidades de melhoria 

 Desenhar um novo processo 

 Comunicar 

 

II  Know how: termo em inglês que significa “como sabe”, é o conjunto de conhecimentos práticos 

adquiridos por uma empresa ou um profissional, que traz para si vantagens competitivas. 
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 Definir requisitos para novas operações 

 Medir o desempenho 

 Automatização 

 Viabilizar simulação e análise de impacto 

2.1.1. Processos de negócio 

Verdanat (1996) define um processo de negócio como uma sequência de atividades de 

uma empresa, cuja execução é desencadeada por algum evento e resultará em um resultado final 

observável e quantificável. Para Rotondaro (1997) processo é “uma sequência organizada de 

atividades, que transforma as entradas de fornecedores em saídas para os clientes, como um 

valor agregado pela unidade”. 

Processo de negócio é o conjunto de atividades interdependentes, ordenadas no tempo 

e espaço de forma encadeada, que ocorrem como resposta a estímulos (eventos) e que 

possuem um objetivo, início, fim, entradas e saídas bem definidos. Estão ligados 

diretamente à cadeia de valor, “core business” ou ao negócio principal da organização. 

É definido como um trabalho ponta-a-ponta que entrega valor aos clientes. (ABPMP, 

2009). 

 

 Para Paim (2002 apud PAIM, 2007), processo “é uma estruturação/ coordenação/ 

disposição lógico-temporal de ações e recursos com o objetivo de gerar um ou mais resultados 

para a organização. [...] Os processos são a organização em movimento, são, também, uma 

estruturação para ação: para a geração entrega de valor”. 

Os processos podem ser classificados de três formas distintas, sendo elas: processos 

primários, processos suporte e processos de gerenciamento. Identificar cada um deles e saber 

como eles interagem entre si é essencial para compreender e implementar o BPM. 

2.1.1.1. Processos primários  

De acordo com ABPMP (2013), os processos primários, também chamados de processos 

finalísticos, são processos ponta-a-ponta que agrega valor diretamente ao cliente, podendo ser 

entre áreas funcionais distintas e até mesmo entre organizações. Representam atividades 

essenciais que uma organização executa para alcançar sua missão. 

Para PAIM (2007), processos finalísticos estão relacionados com a produção e/ou 

entrega dos produtos e/ou serviços finais que a organização oferece. Esta é uma forma de 

orientar a priorização dos fluxos de objeto ao longo das atividades que integram o processo. 
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2.1.1.2. Processos suporte  

Os processos de suporte servem para prover os processos primários, ou até mesmo outros 

processos suporte, seguindo uma lógica de viabilizar ou apoiar a realização destes citados. 

Embora não possuam ligação direta com o cliente, não significa que não sejam importantes para 

a organização. Para a ABPMP (2013), a grande diferença entre os processos de suporte e os 

primários é que processos de suporte agregam valor a outros processos e não diretamente aos 

clientes. 

2.1.1.3. Processos de gerenciamento 

Segundo a ABPMP (2013), “os processos de gerenciamento têm o propósito de medir, 

monitorar, controlar atividades e administrar o presente e o futuro do negócio. São necessários 

para assegurar que a organização opere de acordo com seus objetivos e metas de desempenho”. 

2.1.2. Hierarquia dos processos 

Processos podem ser entendidos como um conjunto de atividades no qual se tem uma 

entrada, no qual é realizado uma transformação que gera uma saída, podendo essa ser para um 

cliente externo ou até mesmo para outro processo interno. Conforme a complexidade dos 

processos é possível classificá-los hierarquicamente, podendo ser subdivididos em 

subprocessos, esses podem ser divididos em atividades que são definidas como “o que fazer”, 

e essas atividades também podem ser subdividas em tarefas, que são descritas em “como fazer”. 

(PAVANI & SCUCUGLIA, 2011). Conforme a Figura II. 

 

Figura 2 - Hierarquia de processos 

Fonte: HARRINGTON, 1993 



26 

 

2.1.3. Notações 

 Notação é um conjunto padronizado de símbolos e regras que determinam o significado 

desses símbolos (ABPMP, 2013). Existem diversos padrões de notações de modelagem de 

processos e realizar a melhor escolha da melhor a utilizar não é uma tarefa simples, a notação 

escolhida dependerá da cultura organizacional, dos níveis de compreensão das partes 

interessadas em ler o modelo e do nível de detalhe e informações exigido para alcançar o 

objetivo desejado. A escolha de uma abordagem que siga normas e convicções bem conhecidas 

oferece amplas vantagens, além de permitir importar e exportar modelos de processos entre 

diferentes ferramentas. 

A seguir serão apresentados alguns tipos de notações mais comumente utilizadas para 

modelagem/mapeamento de processos: 

2.1.3.1. BPMN - Business Process Model and Notation 

 Business Process Model and Notation (Modelo e notação de processos de negócio) é 

uma linguagem de representação que possui um conjunto robusto de símbolos para modelagem 

de diferentes aspectos de processos de negócio. Os símbolos descrevem relacionamentos 

claramente definidos, tais como fluxo de atividades e ordem de precedência (ABPMP, 2013). 

 Nesta notação o fluxo de trabalho passa de atividade para atividade e existem raias que 

dividem um modelo em várias linhas paralelas, no qual cada raia é definida como um papel 

desempenhado por um ator na realização do trabalho. A notação BPMN permite também uma 

indicação de eventos de início, intermediário e fim, fluxo de atividades e mensagens, 

comunicação intranegócio e colaboração intranegócio.  

 A BPMN é utilizada em apresentações para públicos diferentes, para simular um 

processo de negócio com um motor de processo e para gerar aplicações em BPMS (Business 

Process Management System) a partir de modelos de processos (ABPMP, 2013). 

 A associação apresenta vantagens e desvantagens da utilização da notação BPMN 

(ABPMP, 2013). 

Vantagens: 

 Uso e entendimento difundido em muitas organizações; 

 Versatilidade para modelar as diversas situações de um processo; 
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 Suportado por ferramentas BPMS. 

 Desvantagens: 

 Exige treinamento e experiência para uso correto do conjunto completo de símbolos; 

 Dificulta visualização do relacionamento entre vários níveis de um processo; 

 Diferentes ferramentas podem ser necessárias para apoiar diferentes subconjuntos 

da notação; 

 Origem na tecnologia da informação inibe seu uso por pessoal de negócio. 

A seguir é apresentado um exemplo desta notação, onde podem ser identificadas as 

atividades nas caixas, as raias definindo os setores que realizam cada atividade, os eventos de 

início e fim, e também eventos intermediários.  

 

Figura 3 - BPMN 

Fonte: ABPMP, BPM CBOK, 2013, p.82 

2.1.3.2. Fluxograma 

 Fluxograma é a notação mais comum para o mapeamento de fluxo, é baseado em um 

conjunto simples de símbolos que descrevem fluxos de materiais, papéis e trabalho ou a 

colocação de máquinas, análise de saídas e entradas em centros de expedição. Esta notação é 

aprovada como um padrão pela ANSI (American National Standards Institute) para representar 
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fluxos de sistemas, pode ser usada com ou sem raias, e existem muitas variações para diferentes 

propósitos. 

A utilização de notação de fluxograma pode se dar nas seguintes situações: quando se 

deseja capturar rapidamente um fluxo de processo, onde os detalhes não exigem documentação; 

quando se deseja começar um projeto de modelagem, mas não há financiamento disponível para 

outras ferramentas mais completas; ou para desenvolver diagramas detalhados para uso em 

codificação tradicional de sistemas (ABPMP, 2013). 

A seguir são apresentadas vantagens e desvantagens em sua utilização, de acordo com 

a ABPMP (2013). 

 Vantagens: 

 Bem entendido por engenheiros de software e de sistemas; 

 Em alto nível, ajuda a criar consenso; 

 Adequado para ilustrações de “caminhos felizes”; 

 Aprendizado rápido; 

 Suportado por ferramentas de baixo custo, incluindo ferramentas gráficas de uso 

geral e de visualização. 

 Desvantagens: 

 Apesar da influência dos padrões ANSI, existem muitas variações; 

 Pode ser impreciso quando usado para descrever processos complexos de negócio; 

 Objetos não têm um conjunto de atributos descritivos; 

 Modelos construídos são “planos”, exigindo o uso de símbolos de conexão para 

mostrar onde segmentos de processo continuam. 

A figura a seguir é um exemplo de fluxograma, que permite uma visualização do 

processo de forma lógico-temporal, representando os fluxos de materiais, documentos e 

trabalho. 
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Figura 4 - Fluxograma 

Fonte: ABPMP, BPM CBOK, 2013, p. 84 

2.1.3.3. Swim Lanes  

 Essa notação significa raias de piscina que representa como o fluxo de trabalho atravessa 

as unidades organizacionais, chamadas também de departamentos, setores, áreas, ou até mesmo 

ou cargos da organização. Não é exatamente uma notação específica, e sim uma construção útil 

para outras notações, são muitas vezes incorporadas no BPMN, EPC, UML ou fluxogramas 

como meio de definir o executor responsável de uma ou mais atividades (ABPMP, 2013). 

 A visualização e o entendimento do processo são bastante favoráveis devido a unidades 

organizacionais serem alocadas como raias de piscina, como o próprio nome sugere, e com isso 

fica fácil a visualização de handoffs existentes (PAVANI & SCUCUGLIA, 2011). Segundo 

ABPMP (2013): 

 Vantagens: 

 Auxilia a colaboração na medida em que os executores do processo são capazes de 

distinguir seus papéis em relação aos demais; 

 Define claramente os pontos de handoff em um processo; 

 Pode descrever fluxos de precedência operacional, material e mensagens. 

 Desvantagens: 

 Torna-se complexo em áreas em que a responsabilidade pelo desempenho é 

compartilhada; 

 Em certos casos, pode preservar uma mentalidade de silo de processo. 
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2.1.3.4. BPEL - Business Process Execution Language 

 A tradução de BPEL é uma linguagem de execução de processos de negócio, ou seja, 

uma linguagem por processos para assegurar interoperabilidade entre sistemas de informação. 

Foi criada originalmente pela Microsoft e pela IBM, com o apoio de empresas como o SAP e 

Siebel, no ano de 2013. 

Para que todos os setores possam interagir é necessário que haja uma linguagem única 

e padronizada, o que permite um maior entendimento dos processos por toda a organização. 

Como o objetivo principal da notação é descrever um processo que interaja com Web services, 

internos ou externos. Então, uma ferramenta de BPM que use o padrão BPEL deve ser capaz 

de criar o modelo em BPEL e também executá-lo, isto é, ler as regras definidas, executar e 

invocar os Web services. 

Segundo Pavani & Scucuglia (2011), “o BPEL é uma especificação em formato XML 

para definir as regras de negócio de um processo BPM. É uma base para BPMS que, por sua 

vez, visa à automação do fluxo de trabalho” 

2.1.3.5. EPC - Event-driven Process Chain  

 EPC significa cadeia de processos orientada por eventos, varia de uma notação muito 

simples até uma muito complexa. Descreve as funções, que são eventos desencadeantes ou 

resultantes de uma etapa do processo, assim, o fluxo é formado normalmente por evento-

função-evento. EPC se baseia em operadores lógicos E, OU e XOU (ou exclusivo) que são 

chamados de “regras”, que expressam decisões, testes, paralelismo e convergência no fluxo 

(ABPMP, 2013). 

 Esta notação foi desenvolvida no ambiente ARISIII e pode ser usada para modelagem, 

análise e redesenho de processos de negócio, as raias podem ser verticais ou horizontais. Uma 

das principais características do EPC é o conjunto de símbolos que são facilmente reconhecidos, 

podendo ser ampliados com vários objetos opcionais ou de uso especial (ABPMP, 2013). 

 O método EPC é muito utilizado para construções rápidas de modelos e de fácil 

entendimento, e também em casos de modelos mais complexos que possuem várias interfaces 

e submodelos, pois diferente da maioria das notações, esta permite preencher detalhes dos 

 

III  ARIS: é um software utilizado para modelar processos 
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processos abaixo dos níveis que normalmente são abordados. É utilizado também quando se 

deseja importar o modelo para sistemas ERPIV (por exemplo, SAP). 

 De acordo com a associação, são apresentadas a seguir vantagens e desvantagens no uso 

deste método (ABPMP, 2013): 

 Vantagens: 

 Utilizado em várias organizações; 

 Se construído adequadamente, pode ser lido como um conjunto de sentenças; 

 É possível melhorar a modelo com uso de objetos opcionais que descrevem executores, 

sistemas de apoio, informações ou raias; 

 Versatilidade para identificação de restrições do processo. 

 Desvantagens: 

 Equipes de modelagem devem ser disciplinadas na utilização da notação para evitar 

possíveis lacunas lógicas; 

 Uma aplicação mais robusta é limitada à família ARIS de ferramentas de modelagem 

de processos. 

O exemplo a seguir demonstra o fluxo de atividades, os operadores lógicos e os eventos 

em um processo. 

 

IV  ERP (Enterprise Resource Planning): é um sistema de informação que integra todos os dados e processos 

de uma organização em um único sistema. 
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Figura 5 - EPC 

Fonte: ABPMP, BPM CBOK, 2013, p. 86 

2.1.3.6. UML- Unified Modeling Language 

A UML é uma linguagem de modelagem unificada que permite representar um sistema 

de forma padronizada, fornecendo um conjunto-padrão de técnicas de diagramação e notações. 

Embora sejam mais utilizadas para análise e desenho de sistemas de informação, algumas 

organizações também usam para modelar processos de negócio, para descrever requisitos de 

sistemas de informação. 

 A ABPMP (2013) coloca que esta notação é usada para descrever requisitos de sistemas 

de informação, na representação de fluxos de processos de negócio em nível mais detalhado, 

na captura ou desenho de estrutura de dados ou no desenvolvimento de casos de uso. 

 A seguir são apresentadas vantagens e desvantagens apresentadas pela ABPMP (2013): 

Vantagens: 

 Comunidade de usuários bem estabelecida; 

 Utilizada em muitas organizações; 

 Ampla disponibilidade de referências bibliográficas. 

 Desvantagens: 

 Desenhado para modelagem de aplicações de software; 
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 Modelagem de processos de negócio é um uso secundário; 

 Representações da notação podem variar de ferramenta para ferramenta. 

2.1.3.7. IDEF - Integration Definition Methods 

IDEF é um padrão federal criado pela Força aérea dos EUA e significa métodos 

integrados de definição. É um método para definir processos de trabalho e sistemas de 

informação em ambientes de manufatura. 

Esta notação é formada por um conjunto simples de símbolos, que consiste em caixas de 

processos com setas indicando entradas, saídas, controles e mecanismos. Embora o fluxo dos 

processos se dê de forma tradicional, de cima para baixo e da esquerda para direita, existe ainda 

um sistema de numeração usado na maioria dos passos, o que permite fácil associação entre 

níveis de pais e filhos (ABPMP, 2013). 

A seguir são apresentadas vantagens e desvantagens na adoção do método IDEF de 

acordo com a ABPMP (2013): 

Vantagens: 

 Representação precisa; 

 Facilidade para seguir a decomposição lógica dos níveis do modelo; 

 Documentação exaustiva disponibilizada pelo governo federal dos EUA ou fontes 

de mercado. 

 Desvantagens: 

 Implementações são, em geral, visualmente pouco amigáveis; 

 Notação consistindo principalmente de caixas e setas pode parecer confusa e 

poluída. 

A figura a seguir é um exemplo desta notação, onde as atividades são numeradas de 

acordo com a ordem de ocorrência. 
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Figura 6 - IDEF 

Fonte: ABPMP, BPM CBOK, 2013, p. 89 

2.1.3.8. LOVEM-E- Line of Visibility Engineering Method - Enhanced  

A tradução de LOVEM-E é método de engenharia de linha de visibilidade melhorado, e 

trata-se de uma notação utilizada pela IBM na reengenharia de processos de negócio. Os 

conceitos são similares ao de BPMN e utiliza fluxogramas com raias (PAVANI & 

SCUCUGLIA, 2011).  

2.1.3.9. Value Stream Mapping 

 A notação significa o mapeamento do fluxo de valor, é muito utilizada em programas 

de lean manufacturingV. Esta notação expressa o ambiente físico e o fluxo de materiais e 

produtos, e também é utilizado para adicionar custos de recursos de processo e tempo em 

modelo, tendo assim uma visão da eficiência do processo (ABPMP, 2013). 

 Sua utilização ajuda a identificar oportunidades para otimização do processo, e não 

obriga que o ambiente inteiro esteja sendo modelado. O objetivo é retratar desperdícios, índices 

de produtividade e pontos de controle fabris. Segundo ABPMP (2013), podemos citar as 

seguintes vantagens e desvantagens em sua utilização: 

 Vantagens: 

 

V  Lean manufacturing: sua tradução é manufatura enxuta, é uma filosofia de gestão focada em redução de 

desperdícios, conhecido também como Sistema Toyota de produção. FONTE: Wikipédia, 2016. 
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 Simples e fácil de usar. 

 Desvantagens: 

 Modelos planos; 

 Não há repositório; 

 Impróprio para o uso em situações muito complexas. 

Abaixo é apresentado um exemplo de mapa de fluxo de valor, que permite visualizar 

tempos ociosos e tempos que realmente agregam valor. 

 

Figura 7 - Value Stream Mapping 

Fonte: ABPMP, BPM CBOK, 2013, p. 91 

2.1.4. Abordagens especializadas 

 A seguir serão apresentadas três abordagens especializadas distintas que podem ser 

utilizadas na formulação de modelagem ou de melhorias de processos, cada uma das abordagens 

proporciona uma análise de perspectiva organizacional diferente. 

2.1.4.1. VAC - Value Added Chain (Cadeia de valor) 

 Cadeia de valor é o fluxo contínuo da esquerda para direita dos processos que 

contribuem para gerar valor para os clientes. Essa abordagem foi introduzida por Michael Porter 

e é voltada para planejamento estratégico. 

 A VAC é composta por um conjunto de símbolos que permitem visualizar a agregação 

de valor ou os passos necessários para alcançar um determinado objetivo. De acordo com Porter 
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(1966 apud PAVANI & SCUCUGLIA, 2011), mesmo que as empresas em um mesmo mercado 

possuam processos similares, as cadeias de valor frequentemente se diferem. 

 As características da abordagem variam de acordo com a notação adotada, raias podem 

ser adicionadas para aumentar a eficácia e sobreposições podem ser adicionadas para 

representar executores, custos, tempo, sistemas ou grupos específicos de dados.  

 Para que possa ser implementado uma gestão por processos é quase que obrigatório a 

utilização de cadeias de valor para que representem graficamente a lógica de interação dos 

macroprocessos de uma organização (PAVANI & SCUCUGLIA, 2011). 

 A ABPMP (2013) apresenta vantagens e desvantagens nessa abordagem, como pode ser 

vista a seguir: 

 Vantagens: 

 Fácil de ler e interpretar; 

 Baixa ambiguidade devido a relacionamentos simples; 

 Pode ser incrementado com entradas adicionais e identificação de saída, ou outras 

sobreposições, tais como financeiras ou de envolvimento organizacional. 

 Desvantagens: 

 Pontos de decisão não claros; 

 Utilidade diminui com o aumento de complexidade requerendo uso de notações mais 

detalhadas para decomposição adicional. 

Exemplo: 

 

Figura 8 - VAC 

Fonte: ABPMP, BPM CBOK, 2013, p. 94 
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2.1.4.2. SIPOC - Suplliers/ Inputs/ Process/ Outputs/ Costumers 

 SIPOC é um estilo de documentação de processo utilizado no Lean Six Sigma, consiste 

em uma abordagem que permite visualização geral das fronteiras, clientes, fornecedores e 

requisitos de um processo. A simplicidade do arranjo permite ser aplicada em apenas uma tabela 

com os elementos que compõem a sigla: fornecedor, entrada, processo, saída, clientes. 

 Esta abordagem é usada em inciativas de melhorias de processos, para obter um 

consenso inicial sobre o planejamento da modelagem e principalmente permite avaliar o volume 

de entrada e de saída, deixando evidente os gargalos e o valor agregado ao próximo processo. 

 ABPMP (2013) apresenta as seguintes vantagens e desvantagens em utilizar esta 

abordagem: 

 Vantagens: 

 Rápido e simples; 

 Requer somente um modelo em uma planilha ou um documento em um processador 

de texto. 

 Desvantagens: 

 Baixo potencial para aprofundar captura, desenho ou análise; 

 Pode atrasar a adoção de um método mais poderoso. 

Exemplo: 

 

Figura 9 - SIPOC 

Fonte: ABPMP, BPM CBOK, 2013, p. 96 
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2.1.4.3. System Dynamics - Sistemas dinâmicos 

 Os modelos de sistemas dinâmicos são diagramas que, diferente das demais notações, 

consideram as “atividades na seta” e não “atividades em caixas”. Pavani & Scucuglia (2011) 

diz que “são utilizados para descrever a “arquitetura” do negócio empresarial a partir de uma 

perspectiva de comportamento dinâmico”. 

 Esta abordagem é mais utilizada para modelar os processos de uma maneira mais ampla, 

sem incluir fluxos de trabalho de baixo nível, o que permite uma “visão macro” de todo o 

processo, podendo avaliar impactos de mudanças em múltiplas variáveis do processo ou da 

organização (ABPMP, 2013). 

 Vantagens: 

 Apresenta representações ativas, em movimento e flutuantes de um processo de alto 

nível; 

 Mais fácil de compreender do que uma representação estática ou descrição textual. 

 Desvantagens: 

 Não é útil para discernir problemas ao nível de executor ou com aplicações 

computacionais de suporte, nem para influências externas ao processo. 

Exemplo: 

 

Figura 10 - System Dynamics 

Fonte: ABPMP, BPM CBOK, 2013, p. 97 
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2.1.5. Desenho dos processos 

 Segundo a ABPMP (2013), desenho de processos “é o ordenamento das atividades em 

um fluxo com base nos relacionamentos das atividades e a identificação e associação de 

competências, equipamentos e suporte necessários para executar as atividades”. Assim, o 

desenho deve considerar o trabalho no nível do processo (interfuncional) e as atividades 

(intrafuncional). 

 Existem duas definições distintas que não podem ser confundidas, fluxo de trabalho e 

fluxo de processo. Fluxo de trabalho envolve todas as atividades realizadas dentro de uma área 

funcional, e o fluxo de processos envolvem todos os fluxos de trabalho, como pode ser visto na 

figura XI a seguir: 

 

Figura 11 - Fluxo de processos versus fluxo de trabalho 

Fonte: ABPMP, BPM CBOK, 2013, p. 144 

 Para realizar o desenho, é necessário que a equipe entenda o processo ponta-a-ponta, as 

áreas funcionais envolvidas e a maneira como as atividades são executadas. Esse entendimento 

permite realizar alterações sem comprometer a eficiência ou a capacidade do processo. 

 O desenho de processos envolve a criação e compreensão dos processos atuais “AS-IS”, 

e após uma análise, modificar os processos para que determinados objetivos sejam alcançados, 

sendo representados pelo processo futuro “TO-BE”. É necessário que os processos sejam 

medidos, pois através dessas medições que será capaz de determinar a qualidade e o sucesso da 

nova configuração. 
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 O desenho de um novo processo de considerar atividades independentemente das áreas 

funcionais que realizam o trabalho. Os objetivos do desenho são: permitir uma alteração rápida 

dos processos de modo a acompanhar as necessidades futuras, minimizar handoffs, garantir que 

cada ação esteja agregando valor ao processo e gerenciar entradas de dados próximo à fonte. 

2.1.5.1. Modelagem “AS-IS” 

 Antes de realizar qualquer alteração no processo deve-se entender o estado atual, sem 

poder começar do zero, afinal nenhuma organização opera no vazio. Uma organização é 

formada por uma rede complexa de clientes, fornecedores, parceiros, executores, regras, entre 

outros, e nenhuma mudança pode ignorar estes itens. 

 É necessário compreender o estado atual e seus problemas, regras e desafios, porque 

sem esta compreensão, frequentemente a equipe irá esquecer atividades-chave e criará desenhos 

que não são efetivos operacionalmente ou em custo. O novo desenho deve resolver problemas 

existentes ou aproveitar oportunidades, possibilitando que a organização se beneficie (ABPMP, 

2013). 

Toda empresa possui uma cultura organizacional que é composta por práticas, 

comportamentos, valores, crenças e hábitos, e influencia diretamente os processos.  Pavani & 

Scucuglia (2011) coloca “Para que uma estrutura organizacional seja aceita e efetivamente 

implementada em uma organização, é necessário que a cultura da mesma esteja aberta e 

aderente às principais quebras de paradigmas necessárias para introduzir este novo conceito de 

organização do trabalho”. 

Um estudo realizado por Poirier & Walker (2005, p. 112 apud PAIM, 2007) 

desenvolvido pela Forrester Research, Inc. em dezembro de 2002, demonstra que a opinião de 

46% dos executivos que participaram da pesquisa é que o comportamento das pessoas é a 

principal causa que atrapalha o desempenho das cadeias de suprimento. 

A cultura organizacional influencia os processos, definindo como o trabalho é executado 

e o que motiva os membros da organização para o trabalho. Entendê-la é fundamental para o 

gerenciamento da organização durante a mudança, e é necessário monitoramento contínuo da 

interação entre cultura, processos e o programa de mudanças. 
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2.1.5.2. Níveis do modelo 

 A modelagem de processos é realizada em vários níveis, de acordo com a ABPMP 

(2013), os níveis estão demonstrados a seguir, e através da figura XII, pode-se ver a 

orquestração de processos e decomposição funcional. 

 Nível 1: visão do processo, podendo ser interfuncional e ponta-a-ponta. 

 Nível 2: é composto por subprocessos, que é a decomposição dos processos por 

afinidade, objetivo ou resultado desejado. 

 Nível 3: ocorre o inter-relacionamento com as áreas funcionais, onde o trabalho é 

efetivamente realizado. 

 Nível 4: os subprocessos se conectam às atividades que são executadas. 

 Nível 5: as atividades são decompostas em tarefas necessárias para gerar saída ou o 

resultado desejado. 

 

Figura 12 - Processos orquestrando atividades 

Fonte: ABPMP, BPM CBOK, 2013, p. 151 

 Cada organização utiliza a quantidade de níveis que é adequada, podendo também 

chamá-los de forma distinta. O importante é desdobrar o processo até um nível que seja 
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suficiente para o entendimento das tarefas e passos que serão executados, e como funcionam 

em conjunto para alcançar o objetivo esperado. 

2.1.5.3. Modelagem “TO-BE” 

 A modelagem do estado futuro será realizada após ter sido feita análise do estado atual 

“AS-IS” e também, serão definidos limitações e requisitos para serem utilizados em qualquer 

mudança necessária.  

 O desenho do estado futuro “TO-BE” deve considerar as realidades do estado atual e os 

problemas e oportunidades que existirem, e também as regras do negócio, requisitos de tempo, 

a necessidade de balancear a carga de trabalho entre as equipes, as realidades de políticas e 

padrões corporativos, requisitos de reportes, requisitos de auditoria, entre outros (ABPMP, 

2013). 

 A modelagem “TO-BE” permite visualizar o todo em um único fluxo de processo, 

permitindo que a equipe identifique e trate, separadamente, as partes da operação que 

fornecerão os maiores benefícios tanto imediatos quanto em longo prazo (ABPMP, 2013).  

 Como coloca a associação ABPMP (2013), as mudanças devem ser avaliadas para que 

não impacte outras atividades de forma oculta, afetando o fluxo de trabalho, prejudicando a 

capacidade de atividades e até mesmo comprometendo a qualidade da mudança realizada. 

Deve-se concentrar nas melhorias mais significativas e vincular todas as alterações a todos os 

componentes com quais se relacionavam antes de serem alterados. 

 Para realizar o modelo futuro do processo, deve-se estar aberto a novas ideias criativas 

e ser visionário na forma de pensar sobre como o negócio pode operar. Primeiro é feito uma 

cópia do modelo atual e então, é eliminado todo o trabalho desnecessário, com o objetivo de 

aumentar a eficiência do processo. 

2.2. Gerenciamento de processos de negócio 

A definição de Gerenciamento de processos de negócios pode ser expressa da seguinte 

forma: 

Gerenciamento de processos de negócio (BPM - Business Process Management) é 

uma disciplina gerencial que integra estratégias e objetivos de uma organização com 

expectativas e necessidades de clientes, por meio do foco em processos ponta-a-ponta. 

BPM engloba estratégias, objetivos, cultura, estruturas organizacionais, papéis, 

políticas, métodos e tecnologias para analisar, desenhar, implementar, gerenciar 
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desempenho, transformar e estabelecer a governança de processos. (ABPMP, 2013, 

p. 40). 

 

 Segundo Schurter (2006 apud PAIM, 2007, p. 193), após estudar mais de 200 definições 

distintas do que é gestão de processos, apresentou a seguinte definição: “uma abordagem natural 

e holística para operar negócios que produzem uma organização altamente eficiente, ágil, 

inovadora e adaptável, e que mais excede aquilo alcançável pelas abordagens tradicionais de 

gestão”. 

 A disciplina BPM não é uma prescrição de métodos, estrutura de trabalho ou um 

conjunto de ferramentas a serem utilizadas. Seu objetivo é auxiliar no estabelecimento dos 

princípios e práticas que permitem que as organizações gerenciem seus recursos de forma mais 

eficaz e eficiente, agregando maior valor ao cliente. 

 É importante definir quem é o cliente da organização, de acordo com ABPMP (2013), 

cliente é somente aquele que se beneficia da geração de valor e está externo à organização. A 

organização também coloca que cada organização deve revisar sua missão e visão para definir 

a quem destina seus produtos ou serviços. 

A visão tradicional de negócios é geralmente expressa em organograma vertical de 

funções, onde cada área interna funciona como núcleos especializados que interagem com os 

demais, isto são chamados de cultura de silos funcionais, como pode ser ilustrado na figura XIII 

a seguir. 

 

Figura 13 - Silos funcionais 

Fonte: PAIM, 2007, p. 84 

A mudança de uma cultura funcional para uma estrutura orientada por processos é um 

amadurecimento da empresa. A empresa passa a ser vista de forma mais horizontal, no qual o 

foco principal dos processos são os clientes.  
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Figura 14 - Gestão funcional para uma estrutura com orientação por processos 

Fonte: PAIM, 2009 

Na gestão de processos a organização não é mais enxergada de maneira funcional e sim 

de uma maneira mais horizontal, integrando diversos modelos e categorias básicas de processos. 

As estruturas funcionais apresentam características indesejáveis, que comprometem o 

desempenho das empresas, pois cada área prioriza somente suas atividades, fragmentando 

assim os processos de negócio (LIZARELLI, 2006 apud PAIM, 2007, p. 170). 

2.2.1. Ciclo BPM 

O gerenciamento de processos de negócio requer um comprometimento constante por 

parte da organização, onde as atividades necessárias se repetem como em um ciclo, para 

assegurar que os processos de negócio estejam alinhados com a estratégia organizacional. 

Independentemente da quantidade de fases existente no ciclo, pode ser associado a um ciclo 

básico de Deming, PDCA (Plan, Do, Check, Act). 

Khan (2004 apud PAIM, 2007, p. 194) defini a gestão de processos como “uma 

disciplina de modelagem, automação, gestão e otimização de um processo de negócio através 

do seu ciclo de vida para aumentar a lucratividade”.  

 A figura XV a seguir ilustra exatamente este ciclo, onde todos os fatores são planos de 

fundo e influenciam diretamente nas tomadas de decisão d e todas as atividades realizadas no 

BPM, tais como: Planejamento, análise, desenho, implementação, monitoramento e controle, 

refinamento. 
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Figura 15 - Ciclo BPM 

Fonte: ABPMP, BPM CBOK, 2009, pág. 28 

2.2.1.1. Planejar (Plan) 

Para a ABPMP (2013), o objetivo da fase de planejamento do ciclo de vida PDCA é 

assegurar alinhamento dos processos de negócio com os objetivos estratégicos da 

organização.  Nesta fase são definidos alguns parâmetros, tais como: 

 Quem é o cliente do processo; 

 Qual é à saída do processo, e por que esta saída agrega valor ao cliente; 

 De que forma os processos estão alinhados a missão da empresa e como auxiliam os 

objetivos estratégicos; 

 Como que o processo se encaixa em uma arquitetura corporativa de processos; 

 Quais são as entradas que inicializam os processos; 

 A existência de controles, tais como regulamentações externas, políticas ou regras 

internas que restringem o desenho e a execução do processo; 

 Referências para o desempenho alvo do processo. 

 Após definidos os parâmetros citados acima, é necessário responder algumas perguntas 

referentes aos processos, como: quais resultados são produzidos, QUAL trabalho é realizado, 

QUANDO o trabalho é realizado, ONDE, POR QUEM e sob quais restrições. 
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 A fase de planejamento realizada com sucesso implica em um modelo de processo que 

expressa claramente à estrutura organizacional e provê suporte à visão organizacional, além de 

garantir que a saída do processo contribua, direta ou indiretamente, na geração de valor para o 

cliente. 

2.2.1.2. Fazer (do) 

 O objetivo da fase fazer do ciclo PDCA é implementar o processo de acordo com as 

especificações delimitadas na fase de planejamento. A implementação pode se dá de várias 

formas, dentre elas a ABPMP (2013) cita: 

 Criação de novos papéis e responsabilidades ou modificação dos já existentes; 

 Construção ou modificação dos sistemas de informação e automação de fluxo de 

trabalho; 

 Criação de procedimentos operacionais padrão, instruções no auxílio de tarefas, 

checklists de verificação e guias de utilização de sistemas; 

 Introdução de novos canais e ponto de contato com os clientes; 

 Criação e implementação de mecanismos de monitoramento de desempenho de 

processos. 

 Nesta fase ocorre a execução do processo real, onde os eventos disparam o início dos 

processos, as entradas chegam, as atividades são executadas, os subprodutos / serviços 

intermediários são produzidos e são geradas e entregues as saídas. 

2.2.1.3. Verificar (check) 

 De acordo com a ABPMP (2013), o objetivo fase verificar do ciclo PDCA é medir o 

desempenho obtido no processo em relação ao desempenho esperado. O desempenho pode ser 

avaliado por duas perspectivas diferentes, eficiência e eficácia. 

 As medições de eficiência são obtidas “de dentro para fora” ou a partir da perspectiva 

das operações internas, e as medições de eficácia são obtidas “de fora para dentro” ou 

perspectiva do cliente. São as expectativas dos clientes em relação à entrega do produto ou 

serviço que direcionam as metas de desempenho, ou seja, se essas metas são atingidas o cliente 

está satisfeito. 
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2.2.1.4. Agir (act) 

 Segundo a ABPMP (2013), o objetivo de a fase agir do ciclo PDCA é definir ações e 

colocar em práticas melhorias de acordo com os resultados coletados na fase de verificação, 

visando manter a integridade dos processos e assegurar que possa ser realizada uma melhoria 

contínua, assim atender novas metas de desempenho ao longo do tempo. 

 Nesta fase existem duas categorias, sendo uma realizada em tempo real, com 

intervenções diretas nos processos, e a outra realizada uma mudança no ambiente, o que requer 

identificação e planejamento da mudança para definição e implementação nos processos. 

As alterações realizadas representam mudanças potenciais no processo “TO-BE”, porém as 

definições dessas mudanças somente serão realizadas na fase planejar, no novo ciclo de PDCA. 

No entanto, é ainda na fase de agir que são priorizadas as mudanças a serem efetuadas no ciclo 

seguinte. 

2.3. Análise de processos  

Após serem definidos os processos, deve-se entender as necessidades do cliente, 

estabelecer as prioridades de acordo com os mesmos e identificar as atividades que necessitam 

ou têm potencial para serem melhoradas.  

A definição segundo Pavani & Scucuglia (2011), análise de processos é o conjunto de 

tarefas e técnicas usadas para entender a organização e seu respectivo modo de operação, 

possibilitando recomendações de soluções que faculte os propósitos, dos quais podem ser 

citados: o entendimento de como a organização funciona, na definição de capacidades que a 

organização detém ou necessita, na determinação dos planos de ações, na identificação das 

interações entre diversas unidades organizacionais e na compreensão e interferência nas 

interações com stakeholdersVI. A análise de processos é um dos conhecimentos básicos de 

qualquer profissional especialista de processos. 

É necessário que um analista de processos tenha a competência de encontrar 

oportunidades de aperfeiçoamento em todas as áreas e estruturas internas, e assim proporcionar 

impacto positivo aos stakeholders. O objetivo principal de um analista de processos é ajudar a 

 

VI  Stakeholders: é uma pessoa ou grupo que possui participação, investimento ou ações e que possui 

interesse em uma determinada empresa ou negócio. 
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organização, e gestores de todas as áreas e estruturas, a encontrar melhores soluções, estas 

estando de acordo com elementos internos e externos, como já foram citados nos itens 2.2. 

A análise de processos é essencial para avaliar o estado atual “AS-IS” e entender como o 

trabalho é feito, e após ajudar na criação do estado futuro “TO-BE”, baseado nas 

documentações geradas. 

A criação de uma compreensão completa do negócio pode ter um benefício imediato 

pela padronização de regras e partes dos fluxos de trabalho. Pode também ajudar a 

gerência a tomar decisões de negócio que poderão melhorar a operação mesmo antes 

que a análise do fluxo de processos inicie (ABPMP, 2013). 

  

Antes de começar a análise em si, é necessário definir a equipe de analistas e atribuir as 

responsabilidades para cada integrante. Outra etapa importante é a criação de um escopo do 

projeto de análise que deve considerar os objetivos e os resultados desejados, embora não entre 

no escopo, devem-se considerar também os impactos nos processos relacionados antes e depois 

da modelagem.  

2.3.1. Métodos de levantamento de informações 

 As informações podem ser levantadas através de diversos métodos, tais como: pesquisa, 

entrevista, workshop estruturado, conferência via web, observação direta, fazer em vez de 

observar, análise de vídeo e simulação de atividades. 

 Pesquisa: pode começar por documentos ou notas sobre os processos existentes, de 

quando foram criados, transações ou registros de auditoria e diagramas de processo. 

Caso não possuam essas informações ou estejam desatualizadas, podem ser coletadas 

descrições escritas comas partes interessadas e ou atores do processo. Também podem 

ser coletados via pesquisa e feedback por escrito, no entanto, levam um tempo maior 

que o previsto, faltam informações ou até mesmo ocorrem divergências de informações. 

 Entrevista: consiste em entrevistar aqueles que participam das atividades, ou de alguma 

forma, estão associados ao processo. Podem ser presenciais, por telefone, conferência 

web ou e-mail, sendo a forma presencial a mais produtiva. A desvantagem dessa técnica 

é que requer interrupção de tempo e obrigações normais dos participantes, além de não 

revelar todas as atividades que descrevam o processo completo. 
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 Workshop estruturado: é uma reunião focada e facilitada, no qual especialistas no 

assunto e partes interessadas criam modelos de forma interativa. As vantagens são que 

otimizam o tempo necessário e, por possuir um facilitador com habilidades em técnicas 

de modelagem, a análise é de maior qualidade que as demais. E a desvantagem é que 

normalmente é mais caro que outros métodos. 

 Conferência via web: têm benefícios similares aos de workshops presenciais, mas 

funcionam melhor com grupos menores. Exige mais habilidade por parte do facilitador, 

pois é mais difícil controlar e gerenciar a participação individual de cada participante. 

 Observação direta: consiste em observar diretamente o processo em execução, 

consegue analisar atividades e tarefas que outras técnicas não conseguiriam, e é eficaz 

na identificação de variações e desvios que ocorrem no dia-dia do trabalho. Dentre as 

desvantagens da técnica, podemos citar o tamanho reduzido da amostra e o risco de os 

executores realizarem o que acreditam que o observador quer ver, e assim não 

demonstrar a realidade. 

 Fazer em vez de observar: esta técnica consiste em aprender as tarefas realizando-as, 

no momento em que os executores ensinam o observador podem fornecer detalhes 

adicionais do processo, e até mesmo refletir ações que são realizadas inconscientemente.  

 Análise de vídeo: é uma variação da observação direta, mas além de observar em tempo 

real, são registrados vídeos das realizações do processo. Existem vantagens com relação 

a maior aceitabilidade dos executores e também em poder assistir mais vezes os vídeos, 

em alguns casos até com a narração do executor. É necessário ter cuidados com questões 

legais e invasão de privacidade ao gravar imagens de alguém, deve-se ter autorização 

dos mesmos. 

 Simulação das atividades: trata-se de simular as atividades envolvidas no processo, 

podendo ser realizados de diversas maneiras. Esta técnica detalha o que é feito, como é 

feito, quais passos são realizados e quanto tempo irá durar cada etapa do processo. 

2.3.2. Priorização de processos 

 Otimizar processos talvez seja a principal atividade na gestão por processos, porém 

requer um grande esforço intelectual e de tempo da organização. Portanto, é necessário 

selecionar os processos que mais carecem de algum tipo de melhoria, para isso existem formas 

de priorização dos processos a serem analisados. 
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 Um dos métodos é pontuar os processos com notas variando de 1 a 10 em determinados 

fatores que a empresa determinar importante, e em seguida calcular a média de cada processo 

e o processo com a maior contagem é o primeiro a ser melhorado. 

Outro método é a matriz de importância x urgência, no qual cada processo é avaliado de acordo 

com sua importância e urgência e localizado na matriz, os processos localizados no canto 

superior direito têm prioridades, como pode ser visto na figura XVI: 

 

Figura 16 - Priorização de processos para análise  

Fonte: ABPMP, BPM CBOK, 2013 p. 110 

 Os processos também podem ser priorizados de acordo com o seu grau de importância. 

E para conseguir esses valores, é possível associar requisitos adotados pela empresa aos 

processos, e juntamente a isso associar graus de importância advindos de um desdobramento 

da função qualidade. 

2.3.3. Compreensão do ambiente de negócio 

A análise do ambiente de negócio permite uma compreensão do mercado em que a 

organização atua, quais os fatores externos que afetam esse mercado, quais as necessidades e 

demografia dos clientes, a estratégia organizacional, fornecedores e como os processos se 

ajustam para atender as necessidades dos clientes. 

 Como os processos são diretamente afetados pelas mudanças que ocorrem no ambiente 

de negócio, é necessário que haja uma análise contínua deste ambiente, e assim poder explicar 

eventuais falhas ou mau desempenho da empresa, ou até mesmo ajudar a criar estratégias para 

o desenvolvimento dos processos. 

 Existem diversas técnicas para efetuar esta análise, como pode ser visto a seguir. 
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 Benchmarking 

É uma técnica que compara o desempenho de seus processos com os de processos 

semelhantes no mesmo segmento de negócio, é baseado na aprendizagem das melhores práticas. 

Essas informações podem ser obtidas através de pesquisas em publicações, web sites, eventos, 

entre outros.  

 Análise SWOT 

 A palavra SWOT é uma sigla em inglês originária das palavras strenghts (forças), 

weaknesses (fraquezas), opportunities (oportunidades) e threats (ameaças). É uma ferramenta 

muito utilizada em análise competitiva, pois compara a organização com seus concorrentes, 

sendo as forças e fraquezas características internas, e as oportunidades e ameaças as externas. 

 De acordo com ABPMP (2013), a finalidade da equipe de análise SWOT é gerar 

informações que permitam posicionamento, tomada de decisão estratégica frente as 

possibilidades captadas do ambiente externo à organização. 

 Melhores práticas 

 A técnica das melhores práticas é outro tipo de comparação com processos que são 

semelhantes, porém em segmentos diferentes. Esta técnica faz a empresa enxergar além do seu 

segmento e aderir modelos de referência para assim, melhorar seus processos. 

2.3.4. Análises internas 

Durante a análise de processos existem questões internas que devem ser observadas e 

definidas, tais como: interações com os clientes, o desempenho de processo, handoffs, regras 

do negócio, a capacidade do processo, gargalo, variação, custo, envolvimento humano, 

controles de processos e sistemas de informação. Além disso, também podem surgir outros 

tópicos e devem ser explorados igualmente, da mesma forma que alguns dos que serão citados 

abaixo podem não ser aplicáveis a todos os processos em análise. 

A. Interação com os clientes: As interações com os clientes são chamadas também de 

“momentos da verdade”, tomam tempo dos clientes, demandam esforço e consomem 

recursos preciosos. A associação também coloca que geralmente, quanto menos 

interações forem necessárias, maior é a satisfação do cliente (ABPMP, 2013). 
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B. Desempenho de processo: Problemas de desempenho de processo são como lacunas 

entre o esperado e a realidade da realização do processo. Analisar essas lacunas pode 

ajudar a compreendê-las, o porquê de existirem e como podem ser corrigidas. 

C. Análise de handoffs: Handoff é qualquer ponto onde o trabalho passa de uma função 

para outra, podem resultar em desconexões, portanto, quanto menor o número de 

handoffs, menor será a vulnerabilidade e as desconexões do processo (ABPMP, 2013). 

A figura a seguir demonstra os handoffs em um processo: 

 

Figura 17 - Handoffs: transferência de controle 

Fonte: ABPMP, BPM CBOK, 2013, p. 122 

D. Regras do negócio: “Regras de negócios impõem restrições e direcionam decisões que 

impactam a natureza e o desempenho do processo” (ABPMP, 2013), é necessário 

identificá-las e alinhá-las com os objetivos da organização, para que não haja 

ambiguidades ou contradições. 

E. Análise de capacidade: A análise de capacidade do processo identifica os limites inferior 

e superior, essas informações permitem aumentar ou diminuir o ritmo do processo para 

que as demandas possam ser atendidas. 

F. Análise de gargalo: Gargalo é o limitador do processo, é qualquer etapa que possui uma 

capacidade de produção menor que a demanda exigida. Devem ser identificados para se 

reestruture o processo, aumentando a capacidade ou diminuindo a demanda para 

determinada etapa. 

G. Variação: Em todo processo a variação é inevitável, porém uma variação no 

desempenho não é boa. A análise permite encontrar e reduzir essas variações, assim, 
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aumentando a eficiência do processo, e para que isso ocorra, é necessário determinar o 

nível de variabilidade aceitável. 

H. Análise de custo: Durante a análise é necessário conhecer os custos de execução do 

processo, levando em consideração a frequência e as circunstâncias de sua execução, 

para que possam ser priorizados os processos que merecem mais atenção. 

I. Envolvimento humano: Os processos possuem atividades automatizadas e/ou manuais 

realizadas por pessoas, sendo as automatizadas mais consistentes enquanto as atividades 

manuais são mais complexas, pois exigem conhecimento, julgamento e habilidade que 

não podem ser automatizadas (ABPMP, 2013). 

As pessoas nem sempre executam as tarefas da mesma forma e isso gera uma enorme 

variabilidade no processo, por isso é importante analisar esse envolvimento pessoal e 

tentar reduzi-lo, ou então, criar procedimentos padrões para que sejam seguidos. 

J. Controles de processos: “Os controles de processos são necessários para assegurar 

aderência a obrigações ou restrições legais, regulatórias ou financeiras”. (ABPMP, 

2013). A análise desses controles é essencial para garantir que o processo esteja sempre 

de acordo com regras e restrições obrigatórias. 

K. Sistemas de informação: “Os sistemas de informação permitem encontrar as principais 

causas de ineficiência, incluindo variabilidade excessiva entre atores de processo, 

retrabalhos e erros”. (ABPMP, 2013). Existem algumas técnicas analíticas comuns 

aplicáveis a sistemas de informação, como: análise de fluxo de dados, regras do negócio 

e sistemas aplicativos. 

2.4. Gerenciamento de desempenho de processos 

Antes de entrar em gerenciamento de desempenho é necessário definir o que é 

desempenho de processos. Segundo a ABPMP (2013), é: “rendimento de um processo em 

termos de extrapolações de tempo, custo, capacidade e qualidade”, no entanto, fica bem claro 

que essas definições variam de negócio para negócio. É importante saber o que queremos 

avaliar, que tipo de desempenho estamos falando, em que se baseia o custo, o que é considerado 

qualidade, entre outras variáveis. 

No contexto de BPM, gerenciamento de desempenho de processos é uma forma de 

analisar o fluxo de processo ou nível de trabalho, permite identificar atrasos, deslocar ou 

redistribuir trabalho, além de identificar problemas de qualidade a tempo de corrigi-los. Ou 
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seja, controla como o trabalho se desenvolve, dando uma resposta consistente a eventos, mede 

a qualidade em tempo real e controla as regras que direcionam o trabalho (ABPMP, 2013). 

Pavani & Scucuglia (2011) colocam que, o gerenciamento da rotina de trabalho do dia 

a dia, como eles chamam, representa o controle sistemático e contínuo para prover estabilidade 

aos processos, pois sem ela não existe melhorias, consequentemente, não há melhores 

resultados financeiros.   

O gerenciamento de desempenho não realiza somente medições financeiras e de 

desempenho de áreas funcionais, e sim medições relacionadas a processos, no entanto, para isso 

ser realizado, é necessário conhecer e entender bem os processos. É coerente começar o 

gerenciamento já na situação atual dos processos, e conforme forem ocorrendo às alterações, 

às melhorias serão percebidas. Ao alterar os processos as metas também são alteradas, visando 

atingir novos patamares de desempenho, e assim conduzir a organização para um ciclo de 

melhoria contínua. 

Após serem criados indicadores que realmente expressem o desempenho dos processos, 

é importante mantermos o sistema de medição sempre atualizado, para que não perca o 

alinhamento com o negócio e com o foco do cliente, perdendo assim valor. A figura a seguir 

mostra um ciclo gerencial resumido: 

 

Figura 18 - Tipo de trabalho em cada função 

Fonte: Adaptado de PAVANI & SCUCUGLIA, 2011 
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Entender como estão os processos e serviços da organização possibilitam identificar 

lacunas e problemas que devem ser solucionados, e através dos resultados obtidos, poder tomar 

decisões e propor melhorias necessárias. Não se pode gerenciar o que não se pode ou sabe 

medir. 

Segundo DTI (2001 apud MELHADO & OHASHI, 2004), “é importante saber onde se 

situam os pontos fortes e fracos da organização, e como parte do ciclo PDCA, a medição 

desempenha um papel chave nas atividades de melhoria da qualidade e produtividade”. As 

principais razões para realização de medições são: assegurar que os requisitos dos clientes 

sejam atendidos, estabelecer metas, criar padrões para estabelecer comparações, proporcionar 

visibilidade interna dos resultados e destacar problemas e priorizar tratativas. 

2.4.1. Tipos de indicadores 

Segundo Furquin (2009 apud CAVALCANTE, 2009), os KPI’s (Key Performance 

Indicators), medem o nível de desempenho de processos ou de objetivos estratégicos, facilitam 

avaliações, identificam deficiências, demonstram oportunidades de melhoria e garantem a 

implementação da estratégia. 

Os KPI’s são a principal ferramenta de gerenciamento de desempenho de processos e 

são capazes de transmitir informações acerca dos processos de forma clara e objetiva. Como os 

indicadores são essenciais para que se possam enxergar problemas nos processos, tem que se 

ter certeza de que os mesmos traduzam os reais requisitos de desempenho. 

Para definirmos os tipos de indicadores é necessário, primeiramente, abordarmos a 

diferença entre dados, informações e indicadores. Dados estão disponíveis em qualquer 

processo, as informações são uma melhoria dos dados, onde são retiradas informações que se 

deseja. Os indicadores são um resumo das informações, sendo a característica de interesse a ser 

mensurado um fator relevante, que quando é bem definido, auxiliam na tomada de decisões 

para melhorias e correções nos processos. 

De acordo com Pavani & Scucuglia (2011), os indicadores podem ser divididos em duas 

categorias: 

 Indicadores direcionadores: monitoram a causa antes do efeito, possibilitando alterar o 

curso para que atinja o objetivo desejado. 

 Indicadores de resultados: monitoram o efeito, mas não permitem alterar o resultado. 
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2.4.2. QFD – Quality Function Deployment 

Os clientes possuem expectativas com relação ao serviço antes mesmo da compra, e 

após a aquisição do serviço acontece uma comparação entre suas necessidades e o serviço 

oferecido. Quando a qualidade percebida é inferior à esperada, existem lacunas durante os 

processos. O objetivo da utilização das ferramentas no presente projeto é identificar as 

necessidades dos clientes, priorizar os processos críticos, identificar lacunas através da análise 

dos processos e propor melhorias. 

As ferramentas da qualidade são utilizadas como suporte na gestão da qualidade e na 

tomada de decisão com relação a determinados problemas. Para fins deste trabalho, dentre as 

sete ferramentas da qualidade existentes, irá se utilizar o desdobramento da função qualidade 

para identificar os requisitos de desempenho e assim priorizar os processos críticos.   

O QFD- desdobramento da função qualidade traduz as necessidades dos clientes em 

requisitos técnicos associados aos processos, ou seja, é voltada para as necessidades dos 

clientes, e por isso, o serviço não pode está centrado na performance das tarefas e sim no valor 

agregado ao cliente. Esta ferramenta pode ser empregada durante todo o processo de projeto e 

desenvolvimento de serviço. Devido às diferenças entre processes dos setores de serviços e os 

de produção de bens de consumo, o modelo de construção de QFD deve ser adaptado para a 

aplicação em serviços.  

De acordo com Akao (apud GABETTA, 2002), o QFD é a conversão dos requisitos do 

consumidor em características de qualidade do produto e o desenvolvimento da qualidade de 

projeto para o produto acabado, através de desdobramentos sistemáticos das relações entre os 

requisitos do consumidor e as características do produto. Esses desdobramentos iniciam-se com 

cada mecanismo e se estendem para cada componente ou processo. A qualidade global do 

produto será formada através desta rede de relações. 

A casa da qualidade é demonstrada na figura a seguir, onde temos todas as partes 

indicando o que deve ser feito. Após ser preenchidas estas lacunas, é possível compreender 

onde são os pontos fortes e fracos da empresa. 
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Figura 19 - Casa da qualidade 

FONTE: Elaborada pela autora 

No telhado da casa da qualidade são colocados os símbolos de correlação entre um 

requisito e outro, a matriz de relacionamento representa a relação das necessidades com os 

requisitos, e a importância absoluta é o mesmo que o total, que é calculado somando os produtos 

do grau de importância com o valor de correspondente de cada símbolo na coluna de cada 

requisito. 

Segundo Eureka & Ryan (1992 apud CUNHA, 2000), as necessidades do cliente podem 

ser definidas através de brainstormingVII, mecanismos de feedbackVIII e pesquisas de mercado. 

E para facilitar a compreensão das necessidades existem categorias pré-definidas onde podemos 

agrupar as necessidades, conhecidas como dimensões da qualidade.  

Segundo Fitzsimmons & Fitzsimmons (2000), as dimensões são: 1) Confiabilidade – 

que é a habilidade de prestar um serviço conforme o prometido com confiança e de forma 

correta; 2) Responsabilidade – que é a disposição em ajudar os clientes, fornecendo 

 

VII  Brainstorming: conhecido como tempestade de ideias, é o nome dado a uma técnica grupal ou individual, 

na qual são realizados exercícios mentais com a finalidade de resolver problemas específicos. FONTE: Infoescola. 
VIII  Feedback: significa realimentar ou dar resposta a um determinado pedido ou acontecimento. 
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prontamente os serviços, o fato de deixar o cliente esperando, no qual forma uma percepção 

negativa da qualidade; 3) Segurança – que é o funcionário transmitir confiança em relação ao 

conhecimento e a cortesia, e ter características como competência para realizar o serviço com 

cortesia e respeito ao cliente; 4) Empatia – é a demonstração de interesse e atenção 

individualizada aos clientes; 5) Tangibilidade – é referente as instalações, equipamentos, 

pessoal e materiais para comunicação. 

Para Parasuraman & Berry (1995), a confiabilidade é o principal fator que os clientes 

consideram, pois se uma empresa se descuidar ao prestar o serviço, cometer pequenos erros ou 

deixar de cumprir o prometido ao cliente, a relação de confiança fica abalada. 
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3. METODOLOGIA 

 A metodologia deste projeto foi referenciada pelo guia PMBOK (Project Management 

Body of Knowledge - Corpo de conhecimento de gerenciamento de projetos), contendo um 

Project Charter, onde são definidos pontos essenciais do projeto e uma EAP (estrutura analítica 

de projetos).  

O cronograma do projeto foi realizado no programa Microsoft Project referente ao 

planejamento de realização do projeto, no qual constam as tarefas a serem realizadas com as 

datas de início e fim de cada uma, como pode ser visto no Apêndice A. 

 A figura a seguir demonstra a metodologia em uma forma lógica-temporal, contendo 

todas as etapas que foram realizadas no projeto em questão. 

 

Figura 20 – Metodologia 

FONTE: Elaborada pela autora 
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3.1. Project Charter 

Tabela 1 - Project Charter  

PROJETO FINAL DE CURSO 

METODOLOGIA 

PROJECT CHARTER 

PREPARADO POR  Camila Fajardo Peixoto 

APROVADO POR  Rodolfo Cardoso Data: 24/03/2016 

TÍTULO DO PROJETO           Projeto final de curso – Modelagem e melhoria de processos 

com foco nos clientes em uma empresa de telecomunicações 

RESUMO DO PROJETO 

 

O projeto final de curso é uma obrigatoriedade do curso de 

graduação de Engenharia de produção da Universidade Federal 

Fluminense, onde é abordado um tema coerente com o curso e 

aplicado a uma situação real.  

Neste projeto o assunto abordado é a modelagem, análise e 

melhoria de processos, utilizando algumas ferramentas da engenharia, 

e assim, através do ciclo BMP, proporcionar uma melhoria contínua, 

que são assuntos explicados na revisão da literatura. 

GERENTE E SUAS 

RESPONSABILIDADES 

A gerente do projeto é Camila Fajardo Peixoto e é a única 

integrante do projeto, suas responsabilidades são: realizar uma revisão 

da literatura, analisar a empresa, mapear e analisar os processos 

existentes e propor melhorias. 

DESCRIÇÃO DO 

PROJETO 

OBJETIVO DO PROJETO: realizar uma proposição de modelagem 

dos processos de negócio para realizar uma análise e propor melhorias 

em uma empresa de telecomunicações. 

CRONOGRAMA BÁSICO O PROJETO: O projeto foi dividido em 

duas etapas: a primeira teve início em novembro de 2015 com prazo 

de entrega até o dia 24 de março de 2016. A segunda etapa será 

iniciada imediatamente após o término da primeira, e terá que ser 

concluído até agosto de 2016.  
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ESTIMATIVAS INICIAIS DE CUSTO: O projeto não acarretará em 

nenhum custo, nem para empresa e nem para gerente. 

LEGISLAÇÃO E 

NORMAS 

O projeto segue as normas da Universidade Federal Fluminense, 

no qual exige documentações nos padrões da ABNT. 

Em relação à aplicação do projeto na empresa, seguem as 

normatizações internas da empresa e da agência reguladora ANATEL. 

RESTRIÇÕES          O projeto deverá estar concluído até o dia 06/08/2016. 

         O uso de qualquer tipo de informação recolhida da empresa 

depende diretamente da autorização de superiores para serem 

utilizadas no projeto. 

         As proposições de melhorias apresentadas ao fim do projeto, não 

serão responsabilidade da gerente aplicá-las.  

FONTE: Elaborada pela autora 

3.2.  EAP do projeto 

 

Figura 21 - EAP 

FONTE: Elabora pela autora 

3.2.1. Análise da empresa 

A primeira etapa é constituída pela identificação dos processos da organização que foi 

realizada através de pesquisas em documentos já existentes, entrevistas presenciais com os 

autores das atividades e observação direta do trabalho sendo realizado. 
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A compreensão das atividades foi realizada utilizando os mesmos métodos que na 

identificação dos processos, no qual deixa evidente todas as atividades que envolvem os 

processos identificados, como e por quem são realizadas cada atividade. 

3.2.2. Modelagem dos processos “AS-IS” 

A modelagem foi composta por 3 níveis: macroprocessos, processos e atividades. Antes 

de realizar a modelagem foi necessário definir a abordagem e a notação a serem utilizadas. Os 

macroprocessos foram representados por um diagrama SIPOC, o segundo nível por VAC’s e o 

terceiro nível foi realizado com a notação BPMN. Vale ressaltar que a escolha da notação mais 

adequada influencia diretamente na qualidade da modelagem, o que torna esta etapa crucial 

para o projeto. 

O desenho dos processos no estado atual foi realizado através do Bizagi Modeler, um 

software gratuito que permite o entendimento do trabalho em ordem lógico-temporal. 

Primeiramente foi realizada a modelagem até o segundo nível e somente após a priorização que 

foram demonstradas as atividades. 

Os objetos utilizados na realização da modelagem estão representados no quadro a 

seguir. 

Tabela 2 - Elementos da modelagem 

SIPOC (Suplliers/ Inputs/ Process/ Outputs/ Costumers) 

 

Supplier 

 

Input 

 

Macroprocesso 

(Process) 

 

Output 

 

Costumer 
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VAC (Value Added Chain)  

 

Início do processo 

 

Processo 

BPMN (Business Process Model and Notation) 

 

Final do processo 

 

Atividade 

 

Conector decisório  

 

Sistemas e Softwares 

FONTE: Elaborada pela autora 

3.2.3. Gerenciamento de desempenho 

Para realizar o gerenciamento de processos foi necessário primeiramente realizar um 

QFD, para isso foram levantas as necessidades dos clientes, e também identificados os atributos 

do produto. Através dessas informações foi possível construir a “casa da qualidade”, atribuindo 

graus de importância a cada necessidade e associando as necessidades aos requisitos, também 

foi feita uma avaliação competitiva, tanto com relação as necessidades dos clientes quanto aos 

requisitos técnicos. 

Isto permitiu priorizar os requisitos, que ao associá-los aos processos, permitiu também 

priorizar os processos que impactassem diretamente nas necessidades dos clientes. Para isso 

foram priorizados os processos que tivessem associados os três requisitos principais de acordo 

com o QFD. Para concluir a etapa de gerenciamento de desempenho, foi feita uma identificação 

e avaliação dos KPI’s existentes. 



64 

 

3.2.4. Análise dos processos 

A análise de desempenho avaliou os processos priorizados, identificando todas as 

atividades realizadas, por quais setores, e de que forma que são realizadas. Esta análise permitiu 

encontrar lacunas nos processos e assim propor melhorias. 

3.2.5. Melhoria de processos 

A partir dos problemas identificados, foi possível identificar pontos de melhorias, desta 

forma, foram propostas possíveis melhorias nos processos onde foram identificadas falhas. A 

proposição teve como objetivo criar e alocar KPI’s que permitem o acompanhamento do 

desempenho dos processos, e assim saber se estão cumprindo os requisitos necessários.  
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4. ANÁLISE DE PROCESSOS 

A análise da empresa foi realizada pela própria autora do projeto utilizando vários 

métodos levantados no item 2.3.1: observação direta, pesquisas à documentos já existentes na 

empresa, entrevistas com os atores do processo e reuniões com o diretor. A partir desta análise 

foi possível compreender amplamente a empresa e representar a modelagem “AS-IS” dos 

processos. 

4.1. Análise da empresa 

A empresa atua no setor de telecomunicações, onde fornece, mantém e acompanha 

serviços de internet, TV e telefonia. Para realizar estas atividades, a empresa se divide em nove 

setores, sendo eles: diretoria geral, administração, comercial, financeiro, recursos humanos, 

gerência de rede, tecnologia da informação, call center, logística, operacional, desenvolvimento 

de projetos, almoxarifado e serviços gerais.  

Com o objetivo de compreender a estrutura organizacional da empresa, entender as 

relações de hierarquia e os setores existentes, foi realizado um organograma da empresa, como 

pode ser visto na figura a seguir. É possível verificar que a empresa é separada por silos 

funcionais e é totalmente verticalizada, contendo sete níveis hierárquicos. 

 

Figura 22 - Organograma 

FONTE: Elaborada pela autora 

Através de pesquisas internas e entrevistas diretas com cada ator dos processos, foram 

identificados seis macroprocessos, sendo eles: Atender, Operacionalizar, Gerenciar rede, 

Expandir, Gerir finanças e Administrar. Esses processos passam por setores distintos até que 

sejam concluídos, ou seja, há um grande número de handoffs. Os processos identificados se 

enquadram nas 3 classificações existentes. 
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Processos primários: Atender e Operacionalizar;  

Processos suporte: Gerenciar rede e Expandir; 

Processos de gerenciamento: Gerir finanças e Administrar. 

As pesquisas e entrevistas realizadas na empresa também permitiram destrinchar 

macroprocessos em processos, como estão descritos a seguir. 

O macroprocesso atender é responsável pelo atendimento direto ao cliente, tanto nas 

lojas físicas, quanto no call center e solicitações pelo site e por e-mail. Dentre suas funções, 

foram identificados os seguintes processos: atendimento ao cliente, captação de clientes, 

identificação das solicitações, atendimento de solicitações como questionamento de conta, de 

fatura, da velocidade de conexão, solicitações de mudança de endereço, plano e vencimento, 

migração, suspenção temporária e desbloqueio temporário. 

O macroprocesso operacionalizar é responsável pelo serviço operacional, como dar 

suporte técnico aos clientes, realizar instalações, reparos e retiradas de equipamentos após 

cancelamento.  

O macroprocesso gerenciar rede é responsável por acompanhar os links e os servidores 

de internet, além de realizarem atualizações nos equipamentos, gerenciamento de rotas e da 

rede Fiber To The Home (FTTH). 

O macroprocesso expandir tem como objetivo criar um plano de ação, planejar 

expansão, realizar levantamento de materiais necessários, executar e acompanhar todo o 

processo de expansão de acordo com a demanda da diretoria. 

O macroprocesso de gerir finanças é responsável por gerar contratos, efetuar 

pagamentos, receber pagamentos de clientes, e administrar toda a finança interna da empresa.  

E por fim o macroprocesso administrar, que tem por responsabilidade gerir o pessoal da 

empresa, realizar divulgação, suprir, administrar os carros e a limpeza interna, além de realizar 

todo o planejamento de ações.  

4.2. Modelagem dos processos 

Após a compreensão da empresa como um todo e o entendimento dos processos 

realizados pela empresa, foi possível a realizar o desenho dos processos. A seguir é apresentado 
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o desenho do primeiro nível da modelagem, que é a representação dos seis macroprocessos 

identificados no formato de um diagrama SIPOC. Os demais itens da modelagem são 

demostrados os desenhos de cada um dos seis macroprocessos identificados. 

4.2.1. SIPOC 

Os fornecedores das entradas dos processos foram identificados como os clientes, os 

fornecedores e a direção da própria empresa. E as entradas dos processos são as solicitações e 

reclamações advindas dos clientes, o planejamento estratégico organizacional e as matérias-

primas para execução dos processos. É demonstrado também os seis processos citados 

anteriormente ordenados de acordos com as entradas e suas respectivas saídas, e por fim, os 

clientes beneficiados das saídas, que são os clientes da empresa e a própria empresa. 

 

Figura 23 - SIPOC 

FONTE: Elaborada pela autora 

  



68 

 

4.2.2. VAC – Atender 

 

Figura 24 - VAC - Atender 

FONTE: Elaborada pela autora 
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 No macroprocesso atender são realizados muitos processos, nos quais já são pré-

definidos pela própria empresa. Este é um macroprocesso primário, no qual é responsável pelo 

contato direto ao cliente, desde o primeiro atendimento até as solicitações, em alguns casos, é 

necessário encaminhar para outros macroprocessos para conseguir atender todas as solicitações 

e reclamações dos clientes. 

4.2.3. VAC – Operacionalizar 

 

Figura 25 - VAC - Operacionalizar 

FONTE: Elaborada pela autora 

 O macroprocesso operacionalizar abrange todos os processos operacionais nos quais é 

necessário bastante conhecimento técnico, e na maioria dos casos, estes processos são 

realizados externamente, ou seja, na casa do próprio cliente. 
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4.2.4. VAC – Gerenciar rede 

 

Figura 26 - VAC - Gerenciar rede 

FONTE: Elaborada pela autora 

 O macroprocesso de gerenciar rede é um processo suporte, no qual é responsável por 

manter todos os sistemas funcionando, tanto internamente, quanto os produtos oferecidos aos 

clientes. 

4.2.5. VAC- Expandir 

 

Figura 27 - VAC - Expandir 

FONTE: Elaborada pela autora 
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 O macroprocesso expandir é um macroprocesso separado dos demais, pois é 

responsável pela expansão da área de cobertura de rede de fibra óptica e possui funcionários 

específicos para essas funções, abrangendo desde o planejamento até sua execução. 

4.2.6. VAC - Gerir finanças 

 

Figura 28 - VAC - Gerir finanças 

FONTE: Elaborada pela autora 

 O macroprocesso gerir finanças é responsável por toda a parte financeira da empresa, 

desde os pagamentos dos funcionários ao recebimento dos pagamentos dos clientes. 



72 

 

4.2.7. VAC – Administrar 

 

Figura 29 - VAC - Administrar 

FONTE: Elaborada pela autora 

 O macroprocesso administrar é um processo de gerenciamento, composto por processos 

de recursos humanos, serviços gerais e administrativos da empresa, além do marketing 

realizado.  
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5. GERENCIAMENTO DE DESEMPENHO 

Para gerenciar o desempenho dos processos primeiramente é necessário desenvolver um 

QFD, que permitirá priorizar os processos através da alocação dos requisitos de desempenho 

aos processos, e também apresentar os KPI’s associados a cada processo, e assim serem 

realizadas as análises necessárias.  

5.1.  QFD – Quality Function Deployment 

5.1.1. Levantamento das necessidades dos clientes 

A primeira etapa do QFD é o levantamento das necessidades dos clientes que foi 

realizado através de pesquisas de pós-instalação, uma pesquisa que foi realizada para o auxílio 

na formulação de produto e uma outra pesquisa realizada especificamente para o levantamento 

das necessidades. 

A pesquisa de pós instalação foi realizada pelo setor de relacionamento com o cliente, 

no qual foi feito um contato telefônico com o titular da conta onde são feitas perguntas contidas 

em um formulário do Google (Apêndice B) e as respostas eram lançadas neste mesmo 

formulário em tempo real.  

Essa pesquisa gera em média 140 respostas mensais, nos quais temos informações do 

tempo de espera para ser realizada a instalação desde sua solicitação, o tempo que demorou 

para realizar o serviço efetivo na casa do cliente, informações a respeito da qualidade do serviço 

prestado, o canal pelo qual foi feita a solicitação, e também informações a respeito do 

atendimento do técnico dizendo se o serviço foi limpo, se lhe foram passadas as informações 

necessárias. 

A pesquisa de formulação de produto (Apêndice C) foi realizada através do formulário 

do Google também, e foi enviada para toda a base de clientes da empresa, o que totaliza em 

torno de 5 mil clientes. Essa pesquisa teve 167 respostas, no qual nos forneceu informações a 

respeito de franquia e velocidade da internet, diversificação do produto oferecido e com relação 

ao atendimento esperado pelo cliente. 

Com o objetivo de entender o grau de importância das necessidades dos clientes e 

possivelmente identificar novas necessidades, foi criada uma nova pesquisa, onde o setor de 

call center da empresa entrou em contato com clientes aleatórios da sua base, e os questionaram 

qual é o grau de importância de cada necessidade citada, além de questioná-los se existiam 
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outras necessidades não identificadas. As respostas foram registradas em tempo real em um 

formulário do Google (Apêndice D), e em seguida avaliadas pela autora do projeto. 

Todas as pesquisas realizadas foram elaboradas pela própria autora, que utilizou 

técnicas de pesquisas para formulação de produto, e com o auxílio do setor de call center, foi 

possível contatar a quantidade de clientes necessários. 

Após a realização de todas as pesquisas, foi feita uma análise e foi identificada uma 

necessidade além das anteriores, com relação ao custo do serviço. Através da pesquisa 

específica do levantamento de necessidades, foi possível também atribuir graus de importância 

as necessidades, variando de 1 a 5, de acordo com a opinião dos próprios clientes.  

Com o objetivo de melhor visualização e entendimento, as necessidades foram 

ordenadas de acordo com as cinco dimensões da qualidade, como pode ser visto na tabela a 

seguir. 

Tabela 3 - Necessidades dos clientes 

DIMENSÃO NECESSIDADES DOS CLIENTES 

 

Confiabilidade 

Estabilidade na conexão 

Velocidade na conexão 

Disponibilidade dos canais (para TV) 

Estabilidade do sinal (para telefonia) 

Preços baixos 

 

Responsabilidade 

Cumprimento dos prazos para realização de serviços 

Faturamento e cobranças corretos 

Diversificação do serviço (variedade nos planos) 

Atendimento rápido  

Segurança 
Funcionários qualificados 

Empatia Atendimento respeitoso e cordial 

Tangibilidade 
Ambiente agradável (lojas) 

Tangibilidade 
Equipamentos de qualidade (ONU, STB, cabos) 

Serviço limpo (reparos, instalações e retiradas de equipamentos) 

FONTE: Elaborada pela autora 
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5.1.2. Levantamento dos requisitos de desempenho 

Outra etapa necessária para construção do QFD é levantar os requisitos de desempenho 

do serviço, que são funcionalidades necessárias ou a capacidade de executar determinado 

serviço. Para isso, foi realizada uma reunião entre a autora do projeto e o diretor geral da 

empresa, onde foi possível identificar os seguintes atributos do produto: 

 Planejamento 

 Comunicação eficiente 

 Equipamentos de qualidade 

 Conhecimento técnico 

 Agilidade no atendimento 

 Alta capacidade de banda 

 Estabilidade da rede 

 Ampla área de cobertura 

 Estabilidade do link 

 Confiabilidade 

 Atendimento personalizado 

A partir de todas essas informações, foi possível construir o QFD da empresa, como 

pode ser visto na figura a seguir.  
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Figura 30 - QFD da empresa 

FONTE: Elaborada pela autora 

 Todas as relações foram realizadas pela própria autora do projeto, primeiramente foram 

identificadas as correlações entre os requisitos (telhado da casa), em seguido foi preenchido a 

parte central da casa, relacionando as necessidades dos clientes com os requisitos do projeto, 

atribuindo graus de relação (forte, médio, fraco ou nenhum). 

 Outra etapa realizada foi a avaliação técnica competitiva, no qual avaliou-se como a 

empresa se encontra com relação a cada requisito desejado. E na avaliação competitiva do 

cliente, foi avaliado o ponto de vista do cliente, a forma que a empresa está desempenhando o 

papel de cada necessidade identificada em comparação com as empresas concorrentes. 

 Por fim, foram realizados os cálculos para priorizar os requisitos, onde são multiplicados 

o grau de importância de cada necessidade pelo valor correspondente a relação existente, e 
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então, é somado todos os valores na vertical e obteve-se uma nota final para cada requisito do 

projeto.  

5.1.3. Priorização dos processos 

Após terem sidos levantadas todas as informações pertinentes a empresa, tais como os 

macroprocessos, processos e o QFD da empresa, é necessária a realização de priorização de 

processos. Pois, como visto no referencial teórico, a modelagem e análise dos processos leva 

um tempo considerável, e tendo em vista o tempo de realização do projeto, devemos priorizar 

os processos a serem avaliados. 

A partir da casa da qualidade construída, pode-se obter uma priorização dos requisitos 

do projeto de acordo com as necessidades dos clientes. A ordem de priorização é apresentada a 

seguir: 

1º. Conhecimento técnico 

2º. Equipamentos de qualidade 

3º. Comunicação eficiente 

4º. Agilidade no atendimento 

5º. Planejamento  

6º. Estabilidade na rede 

7º. Confiabilidade 

8º. Atendimento personalizado 

9º. Estabilidade no link 

10º. Alta capacidade de banda 

11º. Ampla área de cobertura óptica 

Para priorizar os processos a serem analisados de forma mais minuciosa, foi necessário 

associar os requisitos selecionados aos processos identificados anteriormente. Para isso, foi 

analisado cada processo e identificados cada requisito que o processo necessita, e assim 

executar as atividades de forma adequada a satisfazer as expectativas dos clientes.  

Tabela 4 - Processos priorizados 

MACROPROCESSO 

MACROPROCESSO 

PROCESSO REQUISITO 

ATENDER 

 

 

 

 

Atender Atendimento personalizado 

Captar cliente Agilidade no atendimento; Ampla área 

de cobertura óptica 
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MACROPROCESSO PROCESSO REQUISITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENDER 

Identificar atendimento Conhecimento técnico; Agilidade no 

atendimento 

Reter cliente Agilidade no atendimento; 

Planejamento; Atendimento 

personalizado 
Pré-cancelar Comunicação eficiente; Agilidade no 

atendimento 

Cancelar Confiabilidade; Agilidade no 

atendimento 

Mudar endereço Ampla área de cobertura óptica 

Questionar fatura Confiabilidade; Agilidade no 

atendimento; Atendimento 

personalizado 

Questionar conta Comunicação eficiente; Confiabilidade 

Informar problema Conhecimento técnico; Agilidade no 

atendimento 

Alterar cadastro Agilidade no atendimento 

Mudar plano Atendimento personalizado; Alta 

capacidade de banda 

Solicitar 2ª via Comunicação eficiente; Atendimento 

personalizado 

Questionar velocidade Conhecimento técnico; Estabilidade da 

rede 

Desbloquear 

temporariamente 

Agilidade; Atendimento personalizado 

 
Mudar vencimento Comunicação eficiente 

Suspender temporariamente Atendimento personalizado 

Migrar Agilidade no atendimento; Ampla área 

de cobertura óptica 

 

 

OPERACIONALIZAR 

 

 

 

 

 

GERENCIAR REDE 

Pré-instalar Comunicação eficiente; Agilidade no 

atendimento 

  

Dar suporte 

Conhecimento técnico; Comunicação 

eficiente; Agilidade no atendimento; 

Estabilidade na rede; Estabilidade no 

link 

 Preparar Equipamento de qualidade 
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MACROPROCESSO PROCESSO REQUISITO 

 

 

OPERACIONALIZAR 

Instalar Conhecimento técnico; Equipamento de 

qualidade; Agilidade no atendimento; 

Estabilidade na rede 

Reparar Conhecimento técnico; equipamento de 

qualidade; Agilidade no atendimento 

Pós-operar Comunicação eficiente; Atendimento 

personalizado 

Retirar equipamento Comunicação eficiente; Planejamento 

 

 

 

 

 

GERENCIAR REDE 

 

Acompanhar links 

Conhecimento técnico; Equipamento de 

qualidade; Comunicação eficiente; 

Confiabilidade; Estabilidade no link; 

Alta capacidade de banda 

Acompanhar servidores Conhecimento técnico; Equipamento de 

qualidade; Comunicação eficiente; 

Estabilidade na rede; Confiabilidade; 

Estabilidade no link;  

Gerenciar rotas Conhecimento técnico; Equipamento de 

qualidade; Comunicação eficiente; 

Estabilidade na rede 

Atualizar equipamento Conhecimento técnico; Equipamento de 

qualidade; Planejamento 

Gerenciar rede FTTH Conhecimento técnico; Equipamento de 

qualidade; Comunicação eficiente; 

Estabilidade na rede; Confiabilidade; 

Alta capacidade de banda 

 

 

EXPANDIR 

Criar plano de ação Planejamento 

Planejar expansão Conhecimento técnico; Planejamento 

Levantar materiais 

necessários 

Equipamento de qualidade; 

Comunicação eficiente 

Executar Conhecimento técnico 

Acompanhar Comunicação eficiente; Planejamento; 

Ampla área de cobertura óptica 

 

GERIR FINANÇAS 

 

ADMINISTRAR  

 

 

Gerar faturas Confiabilidade 

Gerar contratos Planejamento 

Efetuar pagamentos Confiabilidade 
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MACROPROCESSO PROCESSO REQUISITO 

 

GERIR FINANÇAS 

Pagar funcionários Planejamento; Confiabilidade 

Receber pagamentos Conhecimento técnico; Agilidade no 

atendimento 

Cobrar Planejamento; Confiabilidade 

Gerar notas fiscais Conhecimento técnico; Agilidade no 

atendimento; Confiabilidade 

 

 

 

 

 

ADMINISTRAR 

Admitir Comunicação eficiente; Planejamento 

Gerir folha de ponto Comunicação eficiente; Planejamento 

Gerir benefícios Comunicação eficiente; Planejamento 

Gerir férias Planejamento 

Demitir Planejamento 

Manutenir Conhecimento técnico; Comunicação 

eficiente 

Divulgar Atendimento personalizado; Ampla área 

de cobertura óptica 

Suprir Equipamento de qualidade; 

Comunicação eficiente; Planejamento 

Receber suprimentos Comunicação eficiente; Equipamento 

de qualidade 

Administrar carros Comunicação eficiente; Planejamento 

Administrar limpeza Planejamento 

FONTE: Elaborada pela autora 

De acordo com a priorização dos requisitos, os processos priorizados foram os que 

atenderam simultaneamente aos três principais requisitos. Com isso, os processos priorizados 

para ser realizado uma análise aprofundada foram:  

 Acompanhar links 

 Acompanhar servidores 

 Gerenciar rotas 

5.1.4. Avaliação dos KPI’s existentes 

Atualmente não existem KPI’s associados aos processos priorizados que permitam 

avaliar se os requisitos estão sendo cumpridos. No entanto, existem dois sistemas internos que 
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permitem gerar relatórios dos softwares de monitoramento, no qual o acesso a esta página é 

dado somente a pessoas autorizadas. 

Um dos sistemas permite gerar informações do software Zenoss, fornecendo as quedas 

que cada dispositivo teve e um relatório de disponibilidade expresso em percentual, o que é 

considerado como o nível do serviço (SLA). Podendo filtrar o período de busca, qual 

dispositivo, o grupo e até mesmo a localidade. 

O relatório de quedas por dispositivo informa todas as quedas que houveram, o 

momento exato em que ocorreu e quanto tempo durou. A imagem a seguir ilustra uma captura 

de uma página desse relatório. 

 

Figura 31 - Quedas por dispositivo 

FONTE: Elaborada pela autora 

 No relatório de disponibilidade é apresentado o percentual de disponibilidade de cada 

dispositivo de acordo com o filtro, e automaticamente é calculado a disponibilidade geral no 

período. A empresa criou uma meta de 99,5% de disponibilidade em toda sua base de clientes, 

no entanto, nem sempre essa meta é alcançada devido a regiões mais afastadas que a empresa 

também atende, como Barra do Sana em Casimiro de Abreu. 
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Figura 32 - Relatório de disponibilidade 

FONTE: Elaborada pela autora 

O outro sistema que gera relatórios é uma ferramenta do próprio software Zabbix, onde 

são gerados gráficos com informações da quantidade de tráfego de cada link e transporte 

existente. As informações são atualizadas a cada minuto, e os gráficos podem ser de minutos, 

horas, dias ou até meses.  

Os gráficos podem ser de cada link ou transporte isolado, ou então, analisar de forma 

composta o tráfego de todos os links juntos. A imagem a seguir é uma captura de tela de um 

exemplo deste último caso. 
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Figura 33 - Tráfego de dados composto 

FONTE: Elaborada pela autora 
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6. ANÁLISE DO MAPEAMENTO 

Para auxiliar a análise dos processos priorizados, foi realizado mais um nível do mapeamento, onde foram demonstradas as atividades 

através da notação BMPN. Esta modelagem permitiu conhecer melhor o processo, fornecendo informações de como são realizados, quais problemas 

que ocorrem ou podem vir ocorrer e as soluções que são dadas, sempre integrando ao cumprimento dos requisitos associados. A seguir, estão os 

três processos que foram priorizados com suas respectivas análises. 

6.1. BPMN – Acompanhar links 

 

Figura 34 - BPMN - Acompanhar links 

FONTE: Elaborada pela autora 
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Na empresa existem atualmente 4 links disponíveis para utilização, no qual são 

comprados de outras empresas e distribuídos para os nossos clientes de acordo com seus 

respectivos planos. O PTT-RJ possui capacidade de até 1 Gb/s de banda, o PTT-SP possui 

capacidade de até 500 Mb/s, o Level3 com até 500 Mb/s e a Internexa com até 200 Mb/s.  

Esses links chegam na empresa através de dois transportes, NQT e Sumicity, cada um 

com capacidade de 1 Gb/s de tráfego. O trabalho do TI é balancear a utilização desses 4 links e 

por onde são transportados, sempre respeitando o limite máximo de cada transporte de acordo 

com a utilização de cada link, para isso é exigido alto conhecimento técnico dos técnicos. 

O processo de acompanhamento de links é realizado por dois setores distintos, gerência 

de rede e TI, e é acompanhado 24 horas por dia. A gerência de rede é responsável por 

acompanhar os links através dos softwares Cacti e Zabbix, no qual passam informações a 

respeito da taxa de consumo em Mb/s, e estas informações são atualizadas de 1 em 1 minutos 

no Zabbix e de 5 em 5 minutos no Cacti. 

 Quando os softwares apresentam alguma irregularidade com relação ao consumo dos 

links, o setor de gerência de rede analisa o problema, verificando se é a queda de algum link ou 

um problema em algum dos dois transportes, e se for necessário realizar algum balanceamento, 

informa imediatamente ao setor de TI. Por sua vez, o TI realiza o balanceamento dos IP’s 

associados ao link ou transporte com problema para os demais disponíveis, até que seja tudo 

normalizado. 

 Ou seja, a comunicação entre estes dois setores tem que ocorrer de forma muito 

eficiente, permitindo que os problemas sejam solucionados o mais rápido possível. Caso 

contrário, os clientes podem sofrer com lentidão, o que causaria insatisfação. A empresa possui 

ferramentas que são utilizadas para que os setores se comuniquem de maneira rápida, 

ferramentas como grupos de Whatstapp, Pidgin (um bate-papo interno) e Telegram. 

 O cumprimento do requisito de equipamento de qualidade impacta diretamente neste 

processo, visto que, quanto maior a qualidade dos equipamentos utilizados para transportar o 

link menor é a chance de acontecer um rompimento o que causa a queda no link, além de reduzir 

a manutenção corretiva e auxiliar na manutenção preventiva. 

 A tabela a seguir resume a associação dos três requisitos priorizados ao processo de 

acompanhamento de links. 
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Tabela 5 - Análise do processo Acompanhar links 

REQUISITO IDENTIFICAÇÃO 

Conhecimento técnico Impacta na agilidade de tratativa e é 

necessário manter os colaboradores 

atualizados para acompanhar os avanços 

tecnológicos.  

Equipamento de qualidade Impacta na quantidade de problemas que 

podem vir a ocorrer e reduz a manutenção 

corretiva.  

Comunicação eficiente Impacta na agilidade de tratativa, tendo que 

ser bastante eficiente principalmente em 

pontos de handoffs. 

FONTE: Elaborada pela autora 

6.2. BPMN – Acompanhar servidores 

 

Figura 35 - BPMN - Acompanhar servidores 

FONTE: Elaborada pela autora 

 Servidores são sistemas de computação com a finalidade de prover serviços hospedando 

aplicações específicas que respondem a requisições dos clientes que se interconectam por uma 

rede de comunicação. Possuem um desempenho superior a um desktop comum, desenvolvidos 

para transmitir informações e fornecer produtos de software a outros computadores ou clientes 

que estiverem conectados a ele. 

 Os servidores podem ser dedicados, com um único sistema, ou compartilhado, que 

possui diversos sistemas ou serviços. Eles oferecem ferramentas de gerenciamento remoto, que 

permite verificar a taxa de utilização, diagnosticar problemas, e também executar manutenção 

de rotina. Visto isso, pode-se dizer que a qualidade dos equipamentos utilizados nos servidores 

impacta diretamente no desempenho e na disponibilidade dos mesmos. 
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Atualmente na empresa existem em torno de 30 servidores, virtualizados e reais, sendo 

alguns para o funcionamento interno da empresa e outros externos. Os servidores internos têm 

suas funções voltada para empresa, são utilizados para auxílio do funcionamento e 

monitoramento dos serviços prestados, como financeiro, informações da base de clientes, entre 

outras funções. Os servidores externos atendem as necessidades dos clientes em geral, 

permitindo acesso a determinados sites e programas, além de manter a disponibilidade de certos 

serviços. 

Os programas que auxiliam o monitoramento dos servidores são o Zenoss, Cacti e o 

Zabbix, eles alarmam algum evento caso ocorra a queda de algum servidor ou serviço, caso 

algum deles esteja com a capacidade de utilização próxima ao limite, restando 15% da 

capacidade do HD, ou se o processamento esteja alto demais. Outro problema que também pode 

ocorrer é apenas uma aplicação do servidor não funcionar, um serviço isolado, que pode ou não 

alarmar nos softwares de monitoramento, caso não alarme, o TI só tem ciência se um cliente ou 

funcionário questionar. 

Neste processo a comunicação tem que funcionar muito bem, pois como dito 

anteriormente, em alguns casos somente os usuários dos softwares que podem informar 

problemas, além do acompanhamento contínuo dos sistemas de monitoramento. Então, quanto 

melhor for a comunicação, mais rápido é solucionado o problema. 

 Durante a realização do processo de acompanhamento de servidores, o setor responsável 

por monitorar é a gerência de rede, que após verificar algum alarme, analisa qual é o tipo de 

problema, origem e impacto. A tratativa é quase sempre a mesma, porém, se for um servidor 

interno quem soluciona é o TI, se for externo é a própria gerência de rede quem resolve. 

 Para solucionar os possíveis problemas, primeiramente é feita uma tentativa de acesso 

remoto ao servidor com o objetivo de verificar o problema e solucioná-lo, no entanto, em alguns 

casos o acesso remoto não é bem-sucedido, então, é necessário ir diretamente ao servidor no 

data center. Lá é verificado se há energia chegando no servidor e se ele está ligado normalmente, 
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se sim, é realizado o acesso ao servidor a procura de logsIX para identificar o problema e 

encontrar a solução o mais rápido possível.  

Em todas as etapas deste processo é necessário que os atores envolvidos tenham amplo 

conhecimento técnico e que se mantenham sempre atualizados a novas tecnologias, isso 

influencia diretamente no desempenho do processo e na qualidade percebida pelo cliente. 

Problemas no servidor podem impedir os clientes de acessarem a determinados sites, em alguns 

casos, os clientes não conseguem se autenticar e nem realizar login em nossos servidores de 

autenticação, e em casos de servidores internos, impedem os funcionários de realizar suas 

atividades relacionadas a serviços que dependem desses servidores.  

Solucionar qualquer tipo de problema o mais rápido possível é extremamente 

necessário, pois pode atrapalhar o funcionamento geral da empresa, além de afetar a qualidade 

do serviço prestado ao cliente. A seguir é apresentado uma tabela simplificando a associação 

dos requisitos priorizados com o processo de acompanhamento de servidores. 

Tabela 6 - Análise do processo Acompanhar servidores  

REQUISITO IDENTIFICAÇÃO 

Conhecimento técnico Quanto maior conhecimento técnico, mais 

rápido é a tratativa, além de permitir uma 

programação de manutenção preventiva. 

Equipamento de qualidade Quanto maior a qualidade dos equipamentos, 

maior o desempenho e maior a 

disponibilidade dos servidores. 

Comunicação eficiente É crucial para o processo funcionar de forma 

eficiente e ágil. 

FONTE: Elaborada pela autora

 

IX Logs: são arquivos criados e mantidos por um servidor num passado recente, utilizados para facilitar o 

diagnóstico de problemas ou para a verificação do estado do ambiente de um determinado momento. FONTE: 

Wikipédia, 2016. 
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6.3. BPMN – Gerenciar rotas 

 

Figura 36 - BPMN - Gerenciar rotas 

FONTE: Elaborada pela autora 

 As rotas são os caminhos físicos que levam internet da empresa até os clientes, e cada tecnologia oferecida pela empresa possui um tipo de 

rota diferente. O monitoramento das rotas é realizado 24 horas por dia pelos analistas da gerência de rede através dos softwares Zenoss, 

Monitoramento FTTX e o mapa de rotas. 

Na tecnologia à rádio, a rota pode chegar as torres por dois meios, através de uma fibra ou através de uma ligação ponta a ponta entre 

antenas, e a partir destas antenas que são distribuídas para os clientes. Nesta tecnologia o Zenoss é o software que melhor demonstra qualquer tipo 

de problema que venha ocorrer, problemas na maioria dos casos associados a energia ou então problemas de sobreposição de canal. 
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As demais rotas são compostas por OLT’s que saem do data center da empresa que 

distribuem fibra óptica as ONU através das caixas de emenda óptica. No caso da tecnologia 

FTTH, a fibra chega diretamente na casa do cliente, ou seja, cada cliente possui uma ONU e a 

distribuição é feita através de caixas conectorizadas. 

Já na tecnologia à cabo, cada ONU é conectado a um servidor PPPoE (autenticador) e é 

distribuída através de switchX e caixas herméticas. Em localidades estratégicas ao longo da rota 

são alocados roteadores, que funcionam como clientes, com o objetivo de monitorar a rota, se 

não chegar internet ao roteador, significa que a rota associada está com algum problema. 

Nas rotas das três tecnologias explicadas acima exigem alto conhecimento técnico dos 

colaboradores envolvidos, é crucial para solucionar com agilidade problemas que venham a 

ocorrer, além de planejar melhor novas rotas.  

Os softwares que monitoram a rede a cabo são o mapa de rotas e o Zenoss, que alarma 

caso haja algum problema. Nestas situações o procedimento é identificar os clientes que estão 

na rota e até qual cliente que ainda chega conexão, o que permite identificar o local exato de 

rompimento. Os técnicos são enviados ao local para averiguarem o que aconteceu e realizarem 

o conserto.  

Perante a ocorrência de algum problema com alguma das rotas existentes, a 

comunicação entre os setores de TI, gerência de rede e os técnicos tem que ocorrer da melhor 

forma possível. Para isso, além das ferramentas de comunicação já comentadas anteriormente, 

os colaboradores se comunicam também através de SMS, sempre com o objetivo de atuar com 

maior agilidade e precisão possível, para que o cliente sofra o mínimo possível. 

Na tecnologia a fibra o monitoramento é realizado através do software monitoramento 

FTTX que quando cai alguma caixa conectorizada altera a cor no monitor, chamando a atenção 

do analista, que imediatamente abre uma ocorrência e encaminha os técnicos para localidade, 

com o objetivo de solucionar o problema. 

A qualidade dos equipamentos utilizados nas rotas impacta diretamente no processo, ou 

seja, o uso de materiais de qualidade de fornecedores e marcas confiáveis reduz a manutenção 

 

X Switch: é um comutador que interliga computadores em uma rede, os cabos de rede conectados a ele, que então 

direciona os dados enviados de um computador especificamente para outro. FONTE: Wikipédia, 2016. 
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corretiva, consequentemente, reduz os custos. Outro benefício está na possibilidade de 

programar a manutenção preventiva, o que aumenta a confiabilidade do processo. 

Tabela 7 - Análise do processo Gerenciar rotas 

REQUISITO IDENTIFICAÇÃO 

Conhecimento técnico O processo exige colaboradores proficientes 

e atualizados, com o objetivo de solucionar 

os problemas ocorridos o mais rápido 

possível além de planejar da melhor forma 

possível novas rotas. 

Equipamento de qualidade A qualidade dos equipamento, a marca e os 

fornecedores impactam diretamente na 

qualidade do processo. 

Comunicação eficiente A comunicação tem que ocorrer 

eficientemente entre os setores envolvidos, 

pois é crucial para o funcionamento e 

agilidade do processo. 

FONTE: Elaborada pela autora 
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7. PROPOSIÇÃO DE MELHORIAS DOS PROCESSOS 

Após realizar a análise dos processos priorizados foi possível propor alterações ou 

melhorias nos processos, tendo como objetivo atender os requisitos do projeto, e por 

consequência, suprir as necessidades dos clientes.  

7.1. Proposta 1: Criação de KPI’s 

A primeira proposta é voltada para criação de KPI’s que consigam expressar o 

cumprimento dos requisitos associados. De acordo com a análise dos KPI’s existentes, as 

informações que podem ser levantadas a respeito dos softwares não são indicadores 

propriamente ditos, porém, se realizados de maneira correta e periódica podem fornecer 

informações importantes.  

Para isso, é preciso monitorar os processos levando em conta aspectos como o tempo de 

resposta, a qualidade das atividades realizadas e a ocorrência de problemas associados aos 

processos priorizados.  É importante monitorar as atividades para que tenha controle do que é 

realizado, planejar alterações ou manutenções de acordo com os dados históricos e estabelecer 

metas.  

A proposta de melhoria consiste em realizar periodicamente, semanalmente ou 

mensalmente, um relatório contendo a quantidade de problemas associado a cada processo, o 

tempo de tratativa e quais os tipos de problemas que ocorrem, isto permitirá avaliar o 

conhecimento técnico dos colaboradores, a qualidade dos equipamentos e a comunicação 

interna. 

Na ferramenta que acompanha o Zenoss indica o tempo de queda de cada dispositivo, 

no entanto, algumas quedas normalizam automaticamente sem precisar intervir. Então, para que 

possa ser mensurado o tempo de cada tratativa é necessário analisar as ocorrências abertas no 

sistema Proativo e quanto tempo elas levaram para serem encerradas. Este relatório pode ser 

tanto para os problemas associados aos links quanto aos problemas de rota.  

Quanto menos problemas houver significa que os equipamentos são de qualidade e que 

os colaboradores associados possuem conhecimento do que estão fazendo. E quanto mais 

rápido for solucionado qualquer problema que apareça, significa que a comunicação entre os 

setores funciona bem, além de demonstrar conhecimento técnico. 
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Com relação aos servidores não é aberta nenhuma ocorrência para isso, então, os únicos 

dados que possibilitam um relatório periódico são os gráficos gerados pelo Zabbix, que 

informam a média de tráfego, o mínimo e o máximo de dados trafegados. Com isso, é possível 

criar um relatório com os dados de tráfego, e através de históricos avaliar o consumo e planejar 

aumento de banda, evitando assim lentidão na conexão. 

Tabela 8 - Proposta 1 

PROPOSTA 1 

Problema: Os processos priorizados não possuem KPI’s 

Melhoria: Criar KPI’s que expressem o cumprimento dos requisitos 

associados aos processos priorizados 

Processo: Acompanhar links, acompanhar servidores e gerenciar rotas 

Requisito impactado: 

 

Conhecimento técnico, equipamento de qualidade e comunicação 

eficiente 

 FONTE: Elaborada pela autora 

7.2. Proposta 2: Aumentar a capacidade de banda 

A segunda proposta consiste em comprar uma quantidade maior de banda, tanto para os 

transportes, quanto para os links. Visto que, atualmente, a empresa compra 2 GB/s de banda 

dos transportes, sendo um para cada transporte existente, e um total de 2,2 GB/s de links. Ou 

seja, os transportes não são suficientes para trafegar toda a capacidade dos links. 

De acordo com os gráficos do software Zabbix, é notável que em alguns momentos de 

pico do dia existe uma utilização quase que de 100 % do limite do tráfego, e levando em 

consideração que cada transporte trafega dois links, se um dos transportes caírem durante um 

momento de pico de utilização, todos os clientes sofreriam com lentidão. 

A compra de mais banda gera um aumento de custo quase que proporcional ao aumento 

de banda, porém, é possível conseguir descontos bastantes expressivos. Por exemplo, ao dobrar 

a capacidade de um dos transportes aumenta em cerca de 70 % o custo dele, o que demonstra 

grande desconto. 

Deve-se avaliar em qual dos transportes e links é melhor aumentar a capacidade, levando 

em consideração a frequência das falhas que ocorrem em cada um deles. Os benefícios 

ocasionados por esta melhoria são imensuráveis, e reduziria substancialmente as chances de 

ocasionar lentidão aos clientes, deixando-os muito mais satisfeitos.  
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Tabela 9 - Proposta 2 

PROPOSTA 2 

Problema: A quantidade de banda nos transportes e nos links não é suficiente 

Melhoria: Aumentar a capacidade de banda nos transportes e nos links 

Processo: Acompanhar links 

Requisito impactado: Equipamento de qualidade 

FONTE: Elaborada pela autora 

7.3. Proposta 3: O próprio setor de TI acompanhar os links 

Como pode ser analisado no mapeamento BMPN do processo de acompanhamento de 

links, quem monitora os softwares Cacti e Zabbix é o setor de gerência de rede e quando ocorre 

algum problema eles contatam o setor de TI para procurar uma solução e resolver o problema. 

A proposta de melhoria consiste em alterar o processo, fazendo com que o próprio setor 

de TI acompanhe os softwares de monitoramento. Esta alteração reduz handoffs e aumenta a 

eficiência na comunicação, pois todas as atividades seriam de responsabilidade de um mesmo 

setor. 

Outra vantagem importante está na agilidade que será inserida ao processo, permitindo 

solucionar qualquer problema rapidamente e impedindo que os clientes percebam o problema 

sofrendo com lentidão. 

Tabela 10 - Proposta 3 

PROPOSTA 3 

Problema: Existência de handoff desnecessário 

Melhoria: Reduzir handoff no processo de acompanhamento de links, fazendo 

com que o próprio setor de TI monitore os links 

Processo:  Acompanhar links 

Requisito impactado: Comunicação eficiente 

FONTE: Elaborada pela autora 

 A seguir é apresentado o desenho da modelagem “TO-BE” do processo de acompanhar 

links. 
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Figura 37 - BPMN "TO-BE" de Acompanhar links 

FONTE: Elaborada pela autora 

7.4. Proposta 4: Negociar outros servidores de cache 

Servidor de cache é um servidor que fica armazenado internamente que, basicamente, mantém uma cópia de informações acessadas para 

facilitar o acesso futuro, para que se dê de maneira mais rápida. Os mais conhecidos são os ProxysXI, que ao recebem pedidos de acessos a páginas 

específicas, fornecem acesso e armazenam uma cópia, para que quando outro utilizador voltar a solicitar a mesma, ocorra de forma mais rápida. 

A empresa possuir um servidor cache traz uma economia expressiva de tráfego de banda para a empresa, pois quando o cliente acessa um 

conteúdo do servidor de cache que está dentro da empresa, não gasta a mesma quantidade de banda, além de também trazer benefícios ao cliente, 

que conseguem acessar o conteúdo bem mais rápido. 

 

XI Proxy: é um servidor que age como um intermediário para requisições de clientes solicitando recursos de outros servidores. FONTE: Wikipédia, 2016 
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A empresa já possui um servidor cache, o Google cache, porém, ainda existem outros 

que são bem interessantes que podem ser negociados. A negociação para obter um servidor 

cache é feita através da comprovação de que a empresa acessa determinada quantidade de dados 

associados ao cache. Então, se a empresa fornecedora concordar, a empresa operadora deve 

adquirir um hardware no qual irá rodar o servidor e em seguida poderá ser feita a ativação junto 

a empresa fornecedora.  

A implementação de novos servidores caches na empresa gera um ganho para ambas 

partes, para os clientes deixando-os mais satisfeitos com relação a velocidade de acesso e para 

empresa que economiza com o tráfego de dados. O custo de aquisição do hardware é diluído 

facilmente na economia com o transporte de dados, e num intervalo curto de tempo, somente 

restarão os benefícios adquiridos. 

Tabela 11 - Proposta 4 

PROPOSTA 4 

Problema: Capacidade de link limitada 

Melhoria: Negociar novos servidores caches 

Processo: Acompanhar servidores e acompanhar links 

Requisito impactado: Conhecimento técnico e equipamento de qualidade 

FONTE: Elaborada pela autora 

7.5. Proposta 5: Avaliar novas opções de tecnologias 

Atualmente a empresa trabalha com três tecnologias: cabo, rádio e fibra. A conexão à 

rádio normalmente é utilizada para levar conexão a locais de difícil acesso através de uma 

ligação ponto a ponto de antenas, já as outras conexões, alcançam somente localidades que 

possuam viabilidade técnica. A tecnologia a cabo é mais barata com relação a fibra, no entanto, 

é a tecnologia que fica mais suscetível a problemas, em comparação, a fibra óptica é a melhor 

tecnologia, porém é cara e necessita de ferramentas e conhecimentos específicos.  

O setor de FTTX possui uma nova tecnologia chamada Pacpon, que reduz o custo com 

relação a uma conexão de FTTH mantendo a qualidade e desempenho. O Pacpon é uma ONU 

com capacidade para atender até 8 pontos, podendo ser ampliada, e com isso atende a muito 

mais clientes com uma mesma fibra. Outra vantagem desta tecnologia é com relação a energia 



97 

 

utilizada, POE-reverso, que utiliza a energia do cliente, sem ter necessidade de uma fonte 

primária. 

Outras vantagens consideráveis desta tecnologia são a redução de custos de operação e 

fácil manuseio. Os custos de ativação do cliente final ficam em média 50 % mais barato do que 

na ativação de um cliente FTTH, além dos ferramentais necessários serem mais simples e 

baratos, sem ter necessidade de técnicos especialistas em fibra óptica. 

Embora o investimento inicial seja um pouco mais caro que o de FTTH, as vantagens 

como demonstradas anteriormente, são totalmente significativas. Com um bom planejamento, 

os benefícios da implementação desta tecnologia são enormes, permitindo ganhos expressivos 

para a empresa. 

Tabela 12 - Proposta 5 

PROPOSTA 5 

Problema: Problemas na rede a cabo e alto custo de expansão de rede fibra 

óptica Melhoria: Avaliar novas opções de tecnologia 

Processo: Gerenciar rotas 

Requisito associado: Conhecimento técnico e equipamento de qualidade 

FONTE: Elaborada pela autora 

7.6. Proposta 6: Criar redundância para os transportes de link 

Como já foi explicado no item 8.2, caso um dos dois transportes de link caiam durante 

um período de pico de consumo de banda, o outro transporte não é capaz de suportar todos os 

clientes, o que ocasionará lentidão para todos os clientes. Uma forma de proteger os transportes 

é criar um enlace com redundância. 

Uma arquitetura que oferece essa redundância é a topologia por anel, que permite passar 

o mesmo transporte por dois caminhos distintos, se acontecer algum problema como um corte, 

acontece uma comutação rápida para o outro caminho da fibra. 

Essa topologia pode ser aplicada nos locais mais críticos, onde acontecem mais 

problemas ou tem maiores chances de ocorrer. A utilização destes anéis traz maior segurança 

para o tráfego de dados, consequentemente, fornece maior estabilidade na velocidade de 

conexão dos clientes. 
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Tabela 13 - Proposta 6 

PROPOSTA 6 

Problema: Vulnerabilidade dos transportes de links 

Melhoria: Criar redundância para os transportes de links 

Processo: Acompanhar links 

Requisito associado: Equipamento de qualidade 

FONTE: Elaborada pela autora 

7.7. Fornecer ou apoiar atualização e treinamento para os colaboradores 

Como a análise dos processos demonstrou, é necessário que os colaborados estejam 

sempre atualizados para acompanhar os avanços tecnológicos recorrentes neste mercado de 

telecomunicações. Para isso, a proposta consiste em a empresa fornecer gratuitamente ou 

custear parte do valor de cursos de atualização e novos conhecimentos e incentivar a 

participação em feiras e eventos de telecomunicações. 

Os benefícios são para ambas as partes, os colaboradores por se manterem sempre 

atualizados agregando cada vez mais conhecimento, e para empresa o retorno deste 

conhecimento adquirido para os processos internos. Quanto maior for o conhecimento dos 

colaboradores, melhor são executadas as atividades, o que impacta diretamente na qualidade do 

serviço prestado aos clientes. 

Tabela 14 - Proposta 7 

PROPOSTA 7 

Problema: Necessidade de atualização constante 

Melhoria: Fornecer ou apoiar atualização e treinamento para os colaboradores 

Processo: Todos 

Requisito associado: Conhecimento técnico 

FONTE: Elaborada pela autora 

7.8. Alterações nos demais processos: 

Além das propostas de melhoria para os processos priorizados, durante a realização da 

modelagem, também foram identificados pontos de melhoria em outros processos. Os itens a 
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seguir apresentam o macroprocesso e o processo associado a melhoria, qual é a proposta de 

melhoria, a justificativa e o requisito no qual atenderia. 

7.8.1. Melhorias para o macroprocesso atender 

Tabela 15 - Melhorias para o macroprocesso atender 

PROCESSO MELHORIA JUSTIFICATIVA REQUISITO 

 

Mudar endereço 

Caso a empresa não 

atenda a nova localidade, 

não precisa encaminhar 

para relacionamento com 

o cliente, deve-se 

cancelar direto. 

Não tem como reter o 

cliente, é uma atividade 

que não agrega valor, além 

de gerar sobrecarga ao 

setor de relacionamento 

com o cliente.  

 

Agilidade no 

atendimento 

 

Reter cliente 

Criar procedimento 

padrão de ofertas para 

retenção, e preencher 

planilha de controle, 

contendo o que é ofertado 

e o que é realizado. 

Gerar indicadores de 

desempenho para o 

processo de cancelamento 

e gerar um padrão de 

ofertas com objetivo de 

reter mais clientes. 

 

Planejamento 

 

Reter cliente 

Quando oferecer 

desconto ao cliente, caso 

aceite, encaminhar 

solicitação para o 

processo de questionar 

fatura. 

Contabilizar os descontos 

fornecidos e ter maior 

controle do processo. 

 

Planejamento 

 

 

Reter cliente 

Não oferecer roteador em 

comodato para o cliente 

caso o mesmo esteja com 

defeito. 

A atividade não agrega 

valor nem ao cliente nem a 

empresa. Deve-se oferecer 

locação de um 

equipamento caso o cliente 

deseje ou solicitar que 

adquira um novo roteador. 

 

 

Equipamentos 

de qualidade 

 

 

Cancelar 

Analisar se o cliente está 

adimplente, caso 

contrário, não efetuar o 

cancelamento. Deve 

informar na hora do 

atendimento, que de 

acordo com a ANATEL, 

o cliente deve está 

adimplente para solicitar 

cancelamento. 

Reduzir a quantidade de 

inadimplência pós-

cancelamento 

 

 

Planejamento 
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PROCESSO MELHORIA JUSTIFICATIVA REQUISITO 

 

Mudar plano 

Criar planilha de controle 

de upgrade e downgrade, 

e após realizar alteração, 

lançar na planilha. 

Ter indicadores de 

efetividade, ganhos e 

perdas. 

 

Planejamento 

 

 

Mudar plano 

Gerar nova fatura de 

imediato não é necessário 

Ao alterar o plano na data 

de fechamento da fatura do 

cliente, não existe 

proporcional a ser cobrado, 

e a nova fatura já será 

gerada no valor do novo 

plano automaticamente. 

 

Agilidade no 

atendimento e 

atendimento 

personalizado 

 

Solicitar 2ª via 

Criar opção de gerar 

senha automaticamente 

no site 

Diminuir solicitações, e 

evitar sobrecarga nos 

setores responsáveis. 

Agilidade no 

atendimento e 

atendimento 

personalizado  

 

Suspender 

temporariamente 

Adicionar reativação 

automática no sistema 

após 90 dias de 

suspensão, ou ter um 

alerta para que um 

colaborador realize essa 

reativação 

Reduzir a quantidade de 

abandonos. 

 

Planejamento e 

confiabilidade 

 

Suspender 

temporariamente 

De acordo com a 

ANATEL, o cliente só 

tem direito a suspensão 

temporária se estiver 

adimplente. Caso 

contrário, não suspender. 

Reduzir inadimplência.  

Planejamento 

FONTE: Elaborada pela autora 
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7.8.2. Melhorias para o macroprocesso operacionalizar 

Tabela 16 -  Melhorias para o macroprocesso operacionalizar 

PROCESSO MELHORIA JUSTIFICATIVA REQUISITO 

 

Reparar 

Criar um formulário para ser 

preenchido durante a realização do 

reparo, contendo informações do 

tempo de operação, avaliação dos 

clientes e materiais utilizados. 

Vide apêndice E. 

Gerar indicadores dos 

processos e também 

auxiliar no 

planejamento de 

compras de materiais e 

equipamentos. 

Planejamento, 

conhecimento técnico 

e confiabilidade 

FONTE: Elaborada pela autora 

7.8.3. Melhorias para o macroprocesso administrar 

Tabela 17 - Melhorias para o macroprocesso administrar 

PROCESSO MELHORIA JUSTIFICATIVA REQUISITO 

 

Suprir 

Utilizar históricos de compras para 

compras frequentes, sem ter que 

gerar Requisição de materiais e 

serviços (RMS) e passar de setor 

para setor. 

Reduzir handoffs e, 

consequentemente, tornar o 

processo mais rápido e 

eficiente 

 

Comunicação 

eficiente 

 

 

Receber 

suprimentos 

Organizar estoque em 3 grandes 

setores: equipamentos para atualizar 

e configurar, equipamentos 

disponíveis para o uso e 

equipamentos com defeito para 

manutenção e, mapear todos os 

materiais. 

Ter real noção dos materiais 

disponíveis e facilitar a 

localização dos mesmos. 

 

 

Planejamento e 

equipamentos de 

qualidade 

FONTE: Elaborada pela autora 

7.8.4. Melhorias para o macroprocesso gerir finanças 

Tabela 18 - Melhorias para o macroprocesso gerir finanças 

PROCESSO MELHORIA JUSTIFICATIVA REQUISITO 

 

Gerar notas fiscais 

Aderir a nota fiscal 

eletrônica 

Fornecer muito mais 

credibilidade ao processo, 

reduzir erros devido a 

diminuição de interação 

humana e acelerar o 

processo. 

 

Planejamento e 

confiabilidade 

FONTE: Elaborada pela autora  
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8. CONCLUSÃO 

8.1. Considerações finais 

Este projeto teve como objetivo principal a realização da modelagem e melhoria de 

processo de negócio com foco na melhoria da qualidade para os clientes de uma empresa de 

telecomunicações. Para alcançar esse objetivo, foi realizado o mapeamento dos primeiros níveis 

e para priorizar os processos críticos foi aplicado um QFD, no qual foram identificadas as 

necessidades dos clientes de acordo com as dimensões da qualidade e também os requisitos do 

projeto estabelecidos pela empresa. 

A partir da priorização, foram realizadas análises mais minuciosas que apontaram falhas 

nos processos. Para tratar esses problemas, foram propostas ações de melhorias além da criação 

de KPI’s, com o objetivo de monitorar os processos e permitir uma melhoria contínua.  

Por se tratar de uma empresa de serviços situada em um ambiente extremamente 

competitivo, com a ameaça de vários entrantes, os problemas constatados podem influenciar 

diretamente na satisfação do cliente e em sua fidelização, além de ameaçar a sobrevivência da 

empresa. 

Durante a realização do projeto tiveram etapas que a princípio pareciam sem 

importância, mas que trouxeram enorme aprendizado. A construção do QFD teve uma enorme 

dificuldade com relação as referências bibliográficas, visto que somente existiam fontes antigas. 

A técnica de construir um QFD para priorização de processos trouxe também benefícios ao 

projeto, tais como, o levantamento de necessidades dos clientes e priorização dos requisitos do 

projeto, o que por si só, traz muitas vantagens a empresa. 

Embora o projeto não tenha abordado todo o terceiro nível da modelagem, durante sua 

construção foram levantadas informações suficientes para fazê-lo, deixando mais fácil a 

continuação do mapeamento. A realização do mapeamento no nível de tarefas seria o ápice da 

modelagem, permitindo a formalização e padronização de todas as tarefas exercidas. 

A aplicação das melhorias propostas poderia trazer uma enorme vantagem competitiva 

para a empresa, permitindo atender aos requisitos do projeto e, consequentemente, atender as 

necessidades dos clientes, o que faria melhorar significativamente a qualidade percebida do 

serviço oferecido aos clientes. 
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8.2. Alcance dos objetivos do projeto 

O projeto conseguiu alcançar todos os objetivos estabelecidos dentro do prazo 

programado. Foi realizada a modelagem dos macroprocessos e processos de toda empresa e em 

seguida foi feito o levantamento das necessidades dos clientes e dos requisitos dos processos 

para aplicar o desdobramento da função qualidade, com isso, foi possível ordenar os processos 

de acordo com o grau de criticidade. 

Após ter identificado os 3 processos mais críticos, foi realizado a modelagem no nível 

de atividades dos mesmos, e assim, foi possível realizar análises onde foram identificadas 

lacunas e oportunidades de melhorias. Por fim, foram propostas alterações e melhorias para os 

processos, além da criação de KPI’s que permitam o monitoramento do cumprimento dos 

requisitos do projeto. 

8.3. Proposições futuras 

Com o intuito de enriquecer o estudo, recomenda-se que as proposições de melhoria 

sejam aplicadas e após a aplicação sejam revisadas, melhoradas e relatadas a fim de gerar 

benefícios contínuos. 

 Aconselha-se também finalizar a modelagem de todos os processos, até alcançar o nível 

de tarefas. Isso permitiria criar padrões de procedimentos para todas as atividades executadas 

na empresa, trazendo maior confiabilidade e precisão ao serviço realizado. 
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APÊNDICE A – Cronograma do projeto 
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APÊNDICE B - Pesquisa de pós-instalação 
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APÊNDICE C – Pesquisa de formulação de produto 
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APÊNDICE D – Levantamento de necessidades dos clientes 
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APÊNDICE E – Controle interno de reparos 
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