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RESUMO
Os contratos são uma parte importante da estrutura de sustentação de uma
organização, pois especificam as atividades executadas e os termos de responsabilidade
de cada uma das partes em um acordo. O não cumprimento, total ou parcial, das
disposições contratuais pode gerar inúmeros problemas. Com processos de negócio da
gestão contratual fragmentados, como peças desconexas, é difícil ter condições de se
visualizar o processo de ponta a ponta, muito menos de fazê-lo funcionar com
regularidade. Processos desconexos não acrescentam nenhum valor direto para o cliente,
porém não deixam de gerar custos. Diante do cenário citado o Business Process
Management (BPM) se apresenta como uma disciplina gerencial que permite as empresas
gerenciarem seus processos de forma adequada, para que eles consigam performar melhor
e entregar valor aos clientes, surgindo como alternativa para atender a complexidade
organizacional, a crescente exigência quanto à transparência nos negócios e aumento das
transações através da Tecnologia da Informação. Essa pesquisa tem por objetivo geral
avaliar a maturidade em gestão por processos de negócio (BPM) na unidade de análise e,
com isso, subsidiar melhorias para a ação de gerentes e fiscais de contrato na execução
de suas atividades. O método utilizado nesse estudo de caso se classifica como uma
pesquisa aplicada, qualitativa e exploratória. Para avaliar a maturidade em BPM foi
utilizado o Business Process Management Maturity Model (BPMMM) através da
aplicação de questionário auto aplicado composto por quarenta e nove assertivas. Como
resultado a unidade estudada está posicionada atualmente no nível 2-Definido e desejase atingir ao menos o nível 4-gerenciado de maturidade do BPMMM. Como principais
contribuições destaca-se, possibilitar, a partir dos resultados obtidos, identificar
oportunidades de melhoria no BPM da unidade de análise estudada e auxiliar na tomada
de decisões quanto a esforços necessários para atingir o nível de maturidade almejado
pela companhia.

ABSTRACT
Contracts are an important part of an organization's sustainability structure because they
specify the activities performed and the terms of responsibility of each party to an
agreement. Failure to comply fully or partially with contractual provisions can generate
numerous problems. With fragmented contract management business processes such as
disconnected parts, it is difficult to be able to visualize the process from end to end, let
alone to make it work regularly. Disjointed processes do not add any direct value to the
customer, but they do not stop generating costs. Given this scenario, Business Process
Management (BPM) presents itself as a managerial discipline that allows companies to
manage their processes in an appropriate way, so that they can perform better and deliver
value to clients, appearing as an alternative to attend organizational complexity,
increasing demand for transparency in business and increased transactions through
Information Technology. This research has as general objective to evaluate the maturity
in Business Process Management (BPM) in the unit of analysis and, with this, to subsidize
improvements for the action of managers and contract inspectors in the execution of their
activities. The method used in this case study is classified as an applied, qualitative and
exploratory research. To evaluate the maturity in BPM was used the Business Process
Management Maturity Model (BPMMM) through the application of a self-applied
questionnaire composed of forty-nine assertions. As a result the unit studied is currently
positioned at the 2-Defined level and it is desired to achieve at least the 4-Managed
maturity level of the BPMMM. As main contributions, it is possible to identify, from the
results obtained, opportunities for improvement in the BPM of the unit of analysis studied
and to assist in the decision making regarding the necessary efforts to reach the level of
maturity sought by the company.
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1.

INTRODUÇÃO
As organizações públicas e privadas são pressionadas constantemente para

diminuírem os custos, elevarem a performance financeira e operacional, reduzirem os
riscos e maximizar o capital de giro por meio de economia de recursos e planejamento de
seus investimentos.
Para atingir tais objetivos, além de eliminar desperdícios e otimizar fluxos de
trabalho, é preciso monitorar as variações orçamentárias, controlar adequadamente o
fluxo de caixa e negociar contratos mais vantajosos levando em consideração
regulamentos e legislações.
Os contratos são uma parte importante da estrutura de sustentação de uma
organização, pois especificam as atividades executadas e os termos de responsabilidade
de cada uma das partes em um acordo, incluindo regras, diretrizes e obrigações para que
todos os envolvidos estejam cientes do que esperar.
As atribuições da área de contratação de uma empresa consistem em analisar as
necessidades de novas contratações de fornecedores de serviços e materiais, verificando
se a elaboração de novos contratos é apropriada e oportuna. Vários fatores são levados
em consideração antes de se pactuar novos contratos, como: a disponibilidade de
fornecedores já estabelecidos, a tendência dos preços de mercado, as características da
demanda atual, previsão de demanda futura, entre outros. Além disso, é imprescindível
avaliar a prévia existência de contrato para o fornecimento de bens ou prestação do
mesmo serviço na própria unidade ou em outras unidades organizacionais próximas, a
fim de avaliar a possível utilização do mesmo ou obter subsídios para a nova contratação.
Todos esses pontos podem ser aperfeiçoados, direta ou indiretamente, por uma eficiente
e eficaz gestão de contratos. (INPI, 2010)
A gestão de contratos tem diversos objetivos, tais como:
a) acompanhar todo o ciclo de vida do documento, desde sua criação e execução
até o encerramento; b) garantir que o objeto do contrato não seja desvirtuado; c) garantir
o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelas partes; d) cuidar do equilíbrio
econômico financeiro; e) garantir que todas as obrigações legais sejam corretamente
adimplidas; (INPI, 2010; BARRAL, 2016)
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De acordo com Fusco (2006), o acompanhamento e a fiscalização eficiente e
eficaz do contrato são instrumentos imprescindíveis ao gestor na defesa do interesse das
partes. O não cumprimento, total ou parcial, das disposições contratuais pode gerar perda
de prazos, pagamento de tarifas abusivas, falta de conhecimento de cláusulas e até
aceitação de um serviço inferior ao especificado. Como consequência, podem haver
prejuízos à contratante e à contratada, levando a aplicação de penalidades e apuração de
responsabilidade. Esses detalhes, que podem parecer pequenos, podem resultar em uma
diferença expressiva no caixa da companhia ao final do mês e podem ocasionar, em última
instância, à rescisão do contrato.
Ainda segundo o autor, sem um método eficaz ou controle específico na gestão de
processos de negócio, gestores de contratos de diversas companhias têm se deparado cada
vez mais com problemas relacionados a execução de seus contratos.
Neste contexto se insere a gerência de gestão de contratos que será unidade de
análise deste estudo. Tal gerência faz parte de uma empresa de óleo e gás e tem por
atribuições a gestão de contratos de bens e serviços destinados á construção de poços
marítimos.
Com processos de negócio da gestão contratual fragmentados, como peças
desconexas, é difícil ter condições de se visualizar o processo de ponta a ponta, muito
menos fazê-lo funcionar com regularidade. Na gerência, foco deste trabalho, que lida com
mais de 300 contratos que suportam as atividades de diversos setores, esse cenário se
torna ainda mais complexo. Neste ambiente os erros, vícios, maus hábitos e trabalhos
inúteis se proliferam. Processos desconexos não acrescentam nenhum valor direto para o
cliente, porém não deixam de gerar custos. Além disso, a inexistência de ferramentas de
TI para apoiar a gestão de contratos no controle e mensuração, não permitem ações
efetivas de melhoria da performance do negócio.
Diante do cenário citado, o Business Process Management (BPM) se apresenta
como uma disciplina gerencial que permite as empresas gerenciarem seus processos de
forma adequada, para que eles consigam performar melhor e entregar valor ao cliente,
uma vez que envolve a descoberta, desenho e implantação de processos de negócio aliado
ao controle executivo, administrativo e supervisório desses processos. O BPM une gestão
de negócio e tecnologia da informação, voltado à melhoria dos processos de negócio das
organizações através do uso de métodos, técnicas e ferramentas para modelar, executar,
publicar, controlar e analisar processos operacionais, envolvendo elementos humanos,
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aplicações, documentos e outras fontes de informação, surgindo como alternativa para
atender a complexidade organizacional, a crescente exigência quanto à transparência nos
negócios e aumento das transações através da Tecnologia da Informação. (MARIANO,
2012), (ABPMP, 2013).
Segundo ABPMP (2013) muitas organizações, ao lançarem programas de
BPM, descobrem que as capacidades necessárias já existem em diferentes níveis de
maturidade. Nesse sentido, avançar na implementação de BPM é um exercício de vincular
as capacidades existentes ao foco e à mentalidade de organização orientada por processos
(ABPMP, 2013, p. 61). Ainda de acordo com ABPMP (2013) perceber isto implica em
uma mudança profunda, com reflexos em sua estrutura, processos, sistemas, cultura e
pessoas, levando a questões como:
a. Quais ações devem ser tomadas inicialmente?
b. Por quais áreas da empresa esse processo deve ser iniciado?
c. As ações estão sendo tomadas de acordo com a visão de futuro da empresa?
d. Como avaliar a lacuna entre a situação atual e a desejada?
Essas e outras questões expõem a dificuldade de se obter uma visão atual da
maturidade do BPM nas organizações e são realidade na empresa foco da pesquisa que
se encontra em fase inicial de implantação do BPM.
Esta dissertação faz parte de uma pesquisa exploratória que buscará identificar,
compreender e apresentar os conceitos relativos a Gestão de Contratos e ao BPM e em
sequência verificar, através de um estudo de caso, a situação atual e a visão de futuro da
organização em relação ao BPM a partir da percepção dos seus colaboradores sobre a
maturidade em BPM.

OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS
Essa pesquisa tem por objetivo geral avaliar a maturidade em gestão por processos
na unidade de análise estudada, através do modelo de Rosemann e Bruin (2005), e com
isso, subsidiar melhorias para a ação de gerentes e fiscais de contrato na execução de suas
atividades.
Os objetivos específicos da pesquisa são:
a. Contextualizar os conceitos das atividades de gestão e fiscalização de contratos;
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b. Levantar os diferentes modelos de avaliação de maturidade e avaliar sua relevância
para o caso estudado;
c. Diagnosticar o nível de maturidade em gestão por processos da gerência
pesquisada utilizando o modelo a ser escolhido;
d. Realizar uma avaliação de lacunas entre o nível de maturidade atual e o desejado;
e. Complementar as informações em relação as percepções levantadas no
questionário;

MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Essa pesquisa é resultado do interesse desenvolvido por parte do autor por
ferramentas e métodos de gestão de processos. Esse interesse surgiu por necessidade, na
busca de soluções para problemas reais enfrentados no dia-dia de sua atividade
profissional. Além disso o tema chamou a atenção do autor pois BPM trata-se de uma
disciplina gerencial que possibilita que empresas e colaboradores criem e otimizem
processos de negócio em tempo real. Através de processos ágeis, cadeias de valor podem
ser monitoradas e continuamente melhoradas. Os conhecimentos a respeito dessas
práticas parecem bastante valiosos para um profissional de engenharia de produção e/ou
de Tecnologia da Informação, frequentemente desafiado a projetar e desenvolver sistemas
organizacionais de diferentes complexidades.
A presente pesquisa, mediante o mapeamento da maturidade em BPM, permitirá
à organização estudada uma visão de sua situação atual, assim como o grau de maturidade
ambicionado, a partir dos estágios de maturidade propostos pelo modelo teórico adotado.
Isso quer dizer que, a partir da visão das lacunas existentes a organização tem a
possibilidade de definir quais ações prioritárias devem ser tomadas, em que direção e até
que ponto essas ações devem seguir para atingir os objetivos.
Do ponto de vista teórico esse estudo busca ampliar o conhecimento relativo a
Gestão por Processo na área de gestão de contratos, uma área pouco investigada em
pesquisas acadêmicas. Ao analisar conteúdos na base de dados da Biblioteca Digital
Brasileira de Teses e Dissertações, das pesquisas publicadas entre os anos de 2012 e 2018
a pesquisa revelou um total de 451 trabalhos na área de Gestão de/por Processos (Business
Process Management), sendo que nenhum desses trabalhos estão relacionados a gestão
de contratos. Portanto a relevância teórica da presente pesquisa se justifica a partir da
possibilidade de colaborar para o preenchimento desta lacuna na literatura acadêmica,
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com o objetivo de reforçar os conceitos e ampliar o conhecimento em gerenciamento por
processos e gestão de contratos.
É possível destacar ainda a importância da gestão de contratos, uma vez que gerir
um contrato é útil e cada vez mais necessário, pois praticamente todos os tipos de relações
comerciais se estabelecem a partir de contratos. Portanto a Gestão de Contratos, que têm
por objeto central o contrato, também se ocupa em orientar as relações de negócio por ele
suportados rumo aos objetivos da empresa. (FNQ, 2011)
Com relação aos aspectos práticos, além de existir uma demanda de pesquisas
empíricas neste tema, conforme já mencionado, este trabalho poderá contribuir para as
organizações de um modo geral, uma vez que os processos de negócio são a essência para
o funcionamento de qualquer empresa, não havendo um serviço ou produto sem que
exista um processo. Vale ressaltar que a melhoria dos processos é uma necessidade
intrínseca para as organizações que desejam melhorar seus resultados e aumentar sua
competitividade (HAMMER, 2007).

DELIMITAÇÃO DA PESQUISA
A principal delimitação está em focar a pesquisa nos processos de gestão da
unidade

de

análise.

O

trabalho

está

voltado

para

gerenciamento de processos de negócio, porém, não está abordando todo o ciclo de vida
do mesmo, focando na etapa de “Planejamento do BPM” conforme descrito no capítulo
2.3.1.

RELEVÂNCIA DA PESQUISA
Na visão da gestão de contratos, segundo o Estudo de Gestão de Contratos 2010,
realizado pela Associação Nacional de Gestores de Contratos (ANGC), ganhos
substanciais tendem a ser alcançados nos primeiros anos de implantação das melhorias
em gestão de contratos. Estes chegaram a ser superiores a R$ 500 mil em um ano para
23% dos participantes da pesquisa. E mais de 40% tiveram resultados positivos entre
R$100 e R$500 mil. As falhas operacionais, no entanto, ainda fazem parte do processo
de gestão de contratos: 30% dos respondentes da pesquisa da ANGC afirmaram ter
ocorrido algum tipo de perda (em geral entre R$ 100 e R$500 mil) decorrente de
problemas na gestão de seus contratos. Outros 30% desconhecem o montante. Estes dados
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reforçam a necessidade de práticas de controles, suportados por algum tipo de ferramenta
que permita o monitoramento e a definição de planos de correção. (ANGC, 2010).
Segundo Harmon (2016) em seu relatório “The state of business process
management” a maior parte das organizações não possuem modelos padronizados para
representação de seus processos, cerca de 70% não possuem sequer uma metodologia de
gestão de processos de negócio padronizada. Em contrapartida o mesmo relatório mostrou
que no universo de 100 empresas pesquisadas apenas 1% não tinha interesse na gestão de
processos de negócios. Esse percentual vem diminuindo desde 2005 onde o percentual
era de 6%.
Com a intenção de atender a demanda por melhorias em gestão de contratos, a
gestão por processos surge como uma disciplina gerencial aplicável nas organizações,
uma vez que visa alcançar melhores resultados por meio do aperfeiçoamento dos
processos de trabalho. Devendo ser desempenhada por todos na organização, e de forma
contínua, a gestão por processos envolve conhecer, analisar, mudar e monitorar as rotinas
de trabalho (MPF, 2013)
Nesse sentido, a pesquisa torna-se relevante por abordar o tema gestão de
contratos associado a gestão por processos.

ESTRUTURA DO TRABALHO
Esta pesquisa está estruturada em cinco capítulos que buscam apresentar, além da
seção introdutória, uma fundamentação teórica sobre o principal assunto deste trabalho,
os sistemas de gerenciamento de processos de negócio. Através de estudo de caso em
uma grande companhia, foi possível verificar a situação atual e a visão de futuro do BPM
sobre a perspectiva dos colaborares da organização pesquisada.
No capítulo 01 - INTRODUÇÃO - é apresentada uma introdução acerca do
assunto a ser explorado neste estudo, motivação, objetivos, relevância e justificativa do
trabalho.
No capítulo 02 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA – são apresentados
detalhadamente a maneira pela qual foi realizada a pesquisa bibliográfica que sustenta
conceitualmente este estudo e são apresentados os conceitos de Gestão de Contratos e
BPM.
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O capítulo 03 - MÉTODO – apresenta a metodologia e a classificação
metodológica da pesquisa. São listados o caminho trilhado para alcance dos objetivos da
pesquisa e como o estudo é classificado do ponto de vista metodológico.
O capítulo 04 - AVALIAÇÃO DE MATURIDADE EM GESTÃO POR
PROCESSOS - apresenta o estudo de caso e a discussão dos resultados e observações.
São apresentados o perfil da amostra, a validade de conteúdo, a análise de confiabilidade
e de constructo do instrumento da pesquisa, os resultados por fator e consolidados da
pesquisa, os resultados do grupo focal realizado e por último as recomendações do autor.
Finalizando, o capítulo 05 – CONCLUSÃO - apresenta as conclusões com base
nos resultados que foram alcançados na pesquisa, limitações da dissertação e também
sugestões para trabalhos futuros.
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2.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A fundamentação teórica é o pilar de sustentação dos conceitos envolvidos,

representando uma das mais importantes etapas desta pesquisa. Neste capítulo, dividido
em seis seções, são discutidos: a maneira pela qual foi realizada a pesquisa bibliográfica
neste trabalho, contratos, os conceitos de BPM e, por último, modelos de maturidade para
BPM.

PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA A REVISÃO DA
LITERATURA
Dada a importância da pesquisa bibliográfica para o estudo, esta seção será
dedicada a apresentar, de forma mais detalhada, quais foram os procedimentos e critérios
adotados para realização desta pesquisa. Basicamente, serão apresentados os livros de
referência para o assunto, as fontes bibliográficas oriundas do Portal de Periódicos da
CAPES e as fontes bibliográficas oriundas da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e
Dissertações (BDBTD).
A Figura 1 apresenta ao leitor, de forma resumida, as principais fontes
bibliográficas que sustentam a pesquisa.
Figura 1: Principais fontes bibliográficas da pesquisa.

Fonte: Elaboração própria.
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2.1.1. LIVROS DE REFERÊNCIA PARA A PESQUISA
Como ponto de partida, serão apresentados os livros de referência deste estudo.
Utilizou-se como pilares conceituais de partida os livros “Business Process Management:
the third wave” de Howard Smith e Peter Fingar, “Gerenciamento de Processos de
Negócios“ de Roquemar L. Baldam, Rogério Valle, Valmir Sobral, Sérgio Hilst e
Humberto Pereira e o livro “BPM CBOK” da ABPMP.
O primeiro livro “Business Process Management: the third wave”, lançado em
2002, descreve o BPM como sendo a terceira onda de melhorias organizacionais (após as
ondas da Administração Científica e da Reengenharia).
O segundo livro, “Gerenciamento de Processos de Negócios”, possui uma
abordagem essencialmente didática que tem como objetivo contextualizar o leitor quanto
ao BPM com aplicações práticas, ferramentas, métodos e toda estrutura de framework
para permitir o trabalho com processos de negócio. (BALDAM, VALLE, et al., 2009)
O terceiro e último livro dos pilares conceituais “BPM CBOK” da ABPMP, foi
concebido para auxiliar profissionais da BPM, fornecendo um panorama abrangente de
conceitos, melhores práticas e lições aprendidas compiliadas pela ABPMP. Serve como
um guia que fornece uma discussão ampla sobre as diversas áreas de conhecimento do
BPM, organizadas de maneira a criar uma visão abrangente sobre o assunto. O livro é a
base do exame no qual o indivíduo deve obter aprovação para se tornar um Certified
Process Professional (CBPP).
Além desses pilares de referência, outros livros e autores complementares apoiam
este estudo. Destacam-se os seguintes livros, em ordem cronológica de publicação:
a. Direito das Obrigações: Parte Especial: Tomo I, Contratos de Carlos Roberto
Gonçalves, edição de 2011; Apresenta ditaticamente os conceitos de contratos,
classificação de contratos e fases dos contratos;
b. BPM Para Todos - Uma Visão Geral Abrangente, Objetiva e Esclarecedora sobre
Gerenciamento de Processos de Negócio de Gart Capote, edição de 2012;
Apresenta ditaticamente e de forma objetiva os temas relacionados a Gestão por
Processos,
c. Handbook on Business Process Management 1: Introduction, Methods, And
Information Systems, de Jan Vom Brocke e Michael Rosemann, edição de 2015.
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O Manual reúne trabalhos dos maiores especialistas em BPM do mundo,
fornecendo uma visão abrangente do gerenciamento por processos usando um
escopo corporativo.
2.1.2. FONTES ORIUNDAS DO PORTAL DE PERIÓDICOS CAPES
Uma vez apresentados os livros de referência que embasam este estudo, cabem
agora apresentar o método de compulsão e seleção dos acervos de conhecimento
disponíveis no portal de periódicos CAPES, mais especificamente nas bases Scopus,
EmeraldInsight e SciELO
Para esse trabalho foram pesquisados os termos “BUSINESS PROCESS
MANAGEMENT”,
“BUSINESS

“BUSINESS

PROCESS

PROCESS

MANAGEMENT”+“MATURITY”,

MANAGEMENT”+“CONTRACT

MANAGEMENT”,

“GESTÃO DE PROCESSOS”, “GESTÃO POR PROCESSOS”, “GESTÃO DE
CONTRATOS”, “GESTÃO CONTRATUAL” e “MATURIDADE” + “GESTÃO DE
CONTRATOS”.
Na base da Scopus, buscou-se a ocorrência de artigos que continham os termos
“BUSINESS PROCESS MANAGEMENT”, “BUSINESS PROCESS MANAGEMENT” +
“MATURITY”

e

“BUSINESS

PROCESS

MANAGEMENT”+“CONTRACT

MANAGEMENT” nos campos título, palavras-chave e abstract
Quando se buscou o termo “BUSINESS PROCESS MANAGEMENT”, obteve-se
5180 resultados. Devido a esse grande número de resultados refinou-se a busca filtrando
os resultados por título, ano de publicação (entre os anos de 2012 e 2018) e área da
pesquisa (Engineering, bussiness, management and accounting). Com isso reduziu-se o
número de resultados para 332. O próximo passo foi ordenar os resultados por número de
citações e selecionar, através da leitura dos abstracts, uma porção menor de artigos para
referenciar a pesquisa.
Na busca do termo “BUSINESS PROCESS MANAGEMENT” + “MATURITY”
no título do artigo a busca retornou 187 resultados, que também foram filtrados por data
de publicação (entre os anos de 2012 e 2018), área da pesquisa (Engineering, bussiness,
management and accounting) e ordenados pelo número de citações, reduzindo os
resultados a 57, permitindo assim, selecionar os artigos de acordo com sua relevância
para a pesquisa através da leitura dos abstracts.
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O

termo

“BUSINESS

PROCESS

MANAGEMENT”

+

“CONTRACT

MANAGEMENT” retornou apenas um resultado sendo esse irrelevante para a pesquisa.
Para a base de dados da EmeraldInsight o processo se repetiu, ao se pesquisar
por “BUSINESS PROCESS MANAGEMENT” em todos os campos obteve-se 1596
resultados. Restringiu-se então a busca ao título do artigo, e ao período de publicação
(entre os anos de 2012 e 2018), restringindo a busca a 40 resultados. A próxima etapa
restringiu-se a selecionar, através dos abstracts, os artigos de maior relevância para o
trabalho.
Já para a busca do termo “BUSINESS PROCESS MANAGEMENT” +
“MATURITY” retornou-se 294 artigos. Ao filtrar os resultados pelo período de 2012 até
2018 os resultados caíram para 156. Restringindo os resultados aos artigos que continham
no título “BUSINESS PROCESS MANAGEMENT” e a qualquer outro campo o termo
“MATURITY”, filtrou-se os resultados para 24, permitindo assim a seleção dos artigos
mais relevantes através da leitura dos abstracts.
O

termo

“BUSINESS

PROCESS

MANAGEMENT”

+

“CONTRACT

MANAGEMENT” retornou 433 resultados. Ao filtrar os resultados pelo período de 2012
até 2018 os resultados caíram para 183. Restringindo os resultados aos artigos que
continham no título “BUSINESS PROCESS MANAGEMENT” e a qualquer outro campo
o termo “CONTRACT MANAGEMENT”, reduziu-se os resultados para 17, permitindo
a seleção dos artigos a partir da leitura dos resumos.
O Quadro 1 apresenta a compilação dos resultados brutos da pesquisa nas bases
Scopus e EmeraldInsight.
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Quadro 1: Resultados brutos da pesquisa Scopus e EmeraldInsight.
Termo Consultado

“Business Process
Management”

“Business Process
Management” + Maturity

“Business Process
Management”+”Contract
Management”

SCOPUS
Abrangência
Título, Ano de
publicação entre 2012 a
2018, área da pesquisa
(Engineering, bussiness,
management and
accounting)
Todos os campos, Ano
de publicação entre 2012
a 2018, área da pesquisa
(Engineering, bussiness,
management and
accounting)

EmeraldInsight
Abrangência
Resultados

Resultados

Título, Resumo,
Palavras-Chave

332

Título, Ano de
publicação entre 2012 a
2018

40

57

Título contém
“Business Process
Management” e todos
os campos”Maturity”.
Ano de publicação entre
2012 a 2018

24

1

Título contém
“Business Process
Management” e todos
os campos”Contract
Management”. Ano de
publicação entre 2012 a
2018

17

Fonte: Elaborado pelo autor
Ao final da leitura dos abstracts foram selecionados treze(13) artigos por sua relevância
em relação ao assunto.

Para os artigos em português utilizou-se o portal da SciELO para a busca. Os
termos “GESTÃO POR PROCESSO” E “BUSINESS PROCESS MANAGEMENT”
buscados em todos os índices retornaram 83 resultados. Aplicou-se então filtro por data,
selecionando os anos de 2012 até 2018, e as áreas temáticas da SciELO “Engenharias” e
“Multidisciplinar”, reduzindo esse número para 19 artigos. A partir desses resultados
foram selecionados, através da leitura dos resumos, os artigos de maior significância para
a pesquisa
Quando se buscou os termos “GESTÃO DE CONTRATOS” e “GESTÃO
CONTRATUAL” a base SciELO retornou ao todo 4 artigos sem relevância para a
pesquisa. Por consequência, a busca pelo termo MATURIDADE + “GESTÃO DE
CONTRATOS” também não retornou resultados relevantes.
Por último, utilizou-se diretamente o portal da CAPES para realizar a busca pelos
termos. A pesquisa pelos termos “GESTÃO DE CONTRATOS” e “GESTÃO
CONTRATUAL” retornou 35 resultados. Filtrou-se então os artigos pela data de
publicação, entre os anos de 2012 e 2018, resultando em 20 artigos. Apesar disso nenhum
dos artigos se mostrou relevante para a pesquisa.

29
O Quadro 2 apresenta a compilação dos resultados brutos da pesquisa nas bases
SciELO e CAPES.
Quadro 2: Resultados brutos da pesquisa SciELO e CAPES para termos em português.
Termo Consultado

“Gestão por Processo” e
“Business Process
Management”

SciELO
Abrangência
Título, Ano de
publicação entre 2012 a
2018, área da pesquisa
(Engenharias e
Multidisciplinar)

CAPES
Abrangência

Resultados

Resultados

19

-

-

“Gestão de Contratos” e
“Gestão Contratual”

Todos os campos, Ano
de publicação entre 2012
a 2018

4

Título contém
“Business Process
Management” e todos
os campos”Maturity”.
Ano de publicação entre
2012 a 2018

20

Maturidade + “Gestão de
Contratos”

Título, Resumo,
Palavras-Chave

1

-

-

Fonte: Elaborado pelo autor

2.1.3. FONTES ORIUNDAS DO PORTAL SCIELO E BIBLIOTECA DIGITAL
BRASILEIRA DE TESES E DISSERTAÇÕES (BDBTD)
Para acessar o conhecimento produzido no Brasil sobre Gestão de Processos de
negócio, e Gestão Contratual e temas correlatos, utilizou-se como banco de pesquisa a
BDBTD. As mesmas combinações de palavras-chave pesquisadas no portal CAPES
foram pesquisadas na BDBTD.
Foram pesquisados os termos “GESTÃO DE PROCESSOS”, “GESTÃO POR
PROCESSOS” E “BUSINESS PROCESS MANAGEMENT”, totalizando 846 trabalhos,
desses, 451 são dos anos de 2012 até 2018. Desse total, 76 teses de doutorado e 375 de
mestrado. Refinou-se então a busca aplicando os termos apenas ao título dos trabalhos.
Com isso reduziu-se os resultados a 88, sendo 8 de teses de doutorado e 80 dissertações
de mestrado. Partindo desses resultados foram selecionados, através da leitura dos
resumos, os trabalhos de maior significância para a pesquisa
A busca por “GESTÃO DE CONTRATOS” e “GESTÃO CONTRATUAL”
retornou 65 resultados. Desses, 42 trabalhos são do ano de 2012 até 2018. Refinou-se
então a busca aplicando os termos apenas ao título dos trabalhos. Com isso reduziu-se os
resultados a 10. Foram então selecionados os trabalhos de maior pertinência em relação
ao tema.
O Quadro 3 apresenta a compilação dos resultados brutos da pesquisa na base da
BDBTD.
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Quadro 3: Resultados brutos da pesquisa na BDBTD para termos em português.
Termo Consultado

“Gestão por Processo” e
“Business Process
Management”
“Gestão de Contratos” e
“Gestão Contratual”

BDBTD
Abrangência
Título, Ano de
publicação entre 2012 a
2018, área da pesquisa
(Engenharias e
Multidisciplinar)
Todos os campos, Ano
de publicação entre 2012
a 2018

Resultados

88

10

Fonte: Elaborado pelo autor

As buscas por termos em português nas bases da SciELO, Capes e BDBTD, e a
leitura dos seus resumos, resultaram na seleção de sete (7) trabalhos.
2.1.4. TRABALHOS CORRELATOS
Dos trabalhos selecionados destacam-se pela similaridade e/ou contribuição para
a pesquisa:
a. Araujo (2011) em sua dissertação investigou a percepção dos colaboradores sobre
a situação atual das práticas de gestão por processos, bem como a situação desejada
(à luz da estratégia da empresa) em uma holding do setor elétrico brasileiro,
utilizando o modelo de maturidade proposto por Rosemann e Bruin (2005);
b. Töbe (2014) em seu artigo identificou e selecionou os principais modelos de
maturidade em gestão por processos;
c. Nóbrega et al. (2015) em seu trabalho comparou modelos de maturidade através
da análise de documentos e a percepção de especialistas com o objetivo de
identificar semelhanças e distinções entre os modelos de maturidade;
d. Santana (2015) em sua dissertação, realizou um estudo exploratório com o objetivo
de compreender os desafios na implantação da gestão por processos no Instituto
Federal Goiano;
e. Rendon (2015) em seu artigo aplicou um modelo de maturidade de processo nas
áreas de gestão de contratos da Marinha dos EUA com o objetivo de comparar o
nível de maturidade nas diferentes áreas, para desenvolver um roteiro para
implementação

de

melhoria

de

compartilhamento de conhecimento;

processos,

bem

como

iniciativas

de
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f. Alshathry (2016) investigou em seu artigo a situação do BPM entre organizações
na Arábia Saudita. O objetivo da pesquisa foi dar uma visão sobre o nível de
adoção e conformidade com as práticas de BPM utilizando para isso um modelo
de maturidade.

CONTRATOS
Existe uma infinidade de aspectos importantes para a atenção e atuação do Gestor
de Contratos, mas antes de se abordar a gestão de contratos é preciso definir contrato em
si.
Barral (2016) conceitua Contrato como:
“Uma manifestação recíproca de vontades entre dois entes,
conformando uma relação jurídica bilateral em que os respectivos
interesses das partes se compõem e instituem uma vontade
comum nascida do consenso, autônoma e diferenciada das
vontades individuais originais, que, a ambas subordinando,
passará a reger a relação assim formada”
Ou seja, é o acordo de vontades visando criar, modificar ou extinguir um direito.
Em outras palavras, o contrato é mútuo consenso de duas ou mais pessoas, físicas ou
jurídicas, sobre o mesmo objeto.
O código civil brasileiro, instituído pela lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002,
tem por fim regular os direitos e obrigações de ordem privada concernentes às pessoas,
aos bens e às relações e dispõe em seus arts. 421 a 886 em relação aos contratos. Quanto
aos tipos ou espécies de contrato, o código civil os classifica da seguinte forma:
a

Compra e venda: contrato em que o vendedor compromete-se a transferir ao
comprador a propriedade de um bem móvel ou imóvel com pagamento de certo
preço em dinheiro. A propriedade do bem móvel se transfere com a tradição, e do
bem imóvel com o registro do título; (BRASIL, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002., art. 481º-532º)

b

Troca ou permuta: aplicam-se á troca as disposições referentes à compra e
venda, onde cada um dos contratantes pagará por metade as despesas com o
instrumento de troca, salvo disposição em contrário; (BRASIL, Lei nº 10.406, de
10 de janeiro de 2002., art. 533º)
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c

Estimatório: ou venda por consignação em que o proprietário de um bem
(consignante) entrega a posse dessa coisa à outra pessoa (consignatário) dandolhe o poder de usar o bem, dentro de prazo determinado, cabendo ao consignatário
pagar o preço ajustado no prazo estabelecido ou restituir a coisa consignada;
(BRASIL, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002., art. 534º-537º)

d

Doação: a doação é um contrato em que o donatário recebe do doador, bens ou
vantagens, para o patrimônio de outra pessoa que precisa aceitar. É o contrato em
que uma das partes (doador), se obriga a transferir gratuitamente um bem de sua
propriedade para outra pessoa (donatário), que enriquece se aceitar a doação,
enquanto o doador empobrece; (BRASIL, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002., art. 538º-564º)

e

Locação: é o contrato em que uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo
determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa
retribuição; (BRASIL, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002., art. 565º-578º)

f

Empréstimo: é a cessão gratuita de coisa infungível, móvel ou imóvel, para ser
usada e devolvida em certo prazo; (BRASIL, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002., art. 579º-592º)

g

Prestação de Serviços: o contrato de prestação de serviço é aquele em que uma
das partes (prestador), se obriga com a outra (tomador), a fornecer a prestação de
uma atividade, mediante remuneração; (BRASIL, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro
de 2002., art. 593º-609º)

h

Empreitada: contrato mediante o qual uma das partes (o empreiteiro) se obriga a
realizar uma obra específica, pessoalmente ou por intermédio de terceiros,
cobrando uma remuneração a ser paga pela outra parte (proprietário da obra), sem
vínculo de subordinação. A direção do trabalho é do próprio empreiteiro,
assumindo este os riscos da obra; (BRASIL, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002., art. 610º-626º)

i

Depósito: contrato em que se recebe um objeto móvel para guardar até que o
depositante o reclame com finalidade de guarda de coisa alheia. É concluído com
a entrega da coisa ao depositário, sendo, portanto, um contrato real, não bastando
o acordo de vontade. O bem móvel é entregue para ser guardado e não para uso;
(BRASIL, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002., art. 627º-652º)

j

Mandato: é um contrato de prestação de serviços em que o prestador é o
mandatário que age de acordo com as indicações e instruções do mandante quanto
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ao objeto ou execução; (BRASIL, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002., art.
653º-692º)
k

Comissão: é o contrato pelo qual uma pessoa (comissário) adquire ou vende bens
em seu próprio nome, mas por conta de outrem (comitente), em troca de certa
remuneração. As partes desse contrato (comitente e comissário) podem ser pessoa
jurídica ou natural; (BRASIL, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002., art. 693º709º)

l

Agência e distribuição: contrato em que uma pessoa assume, de forma não
eventual e sem dependência, a obrigação de promover negócios, em zona
determinada, mediante retribuição; (BRASIL, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002., art. 710º-721º)

m Corretagem: é o contrato em que uma pessoa, mediante remuneração, obriga-se
a intermediar negócios para outra, prestando informações para celebração do
contrato intermediado; (BRASIL, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002., art.
722º-729º)
n

Transporte: é o contrato em que alguém se obriga, mediante retribuição, a
transportar, de um lugar para outro, pessoas ou coisas; (BRASIL, Lei nº 10.406,
de 10 de janeiro de 2002., art. 730º-756º)

o

Seguro: é o contrato em que uma parte (seguradora) se obriga, mediante
recebimento de um prêmio, a pagar à outra parte (segurado) ou a terceiros
beneficiários, determinada quantia, caso ocorra evento futuro pré-estabelecido no
mencionado contrato; (BRASIL, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002., art.
757º-802º)

p

Constituição de renda: é o contrato pelo qual uma pessoa (rendeiro ou censuário)
se obriga a fazer certa prestação periódica à outra (instituidor) por um prazo
determinado, em troca de um capital que lhe é entregue e que pode consistir em
bens móveis, imóveis ou dinheiro; (BRASIL, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002., art. 803º-813º)

q

Jogo e da Aposta: é o contrato em que duas ou mais pessoas prometem, entre si,
pagar certa quantia àquela que conseguir um resultado favorável de um
acontecimento incerto; (BRASIL, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002., art.
814º-817º)

r

Fiança: é o contrato em que toda obrigação deve ser cumprida e o credor deve
tomar precauções (averiguar a solvência do devedor). Não pode ser descartada a
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hipótese em que o devedor tem diminuição patrimonial e fica em insolvência, por
isso o Direito facilita e garante o cumprimento das obrigações: cauções. É uma
das espécies de caução; típica garantia pessoal (fidejussória), baseada na fidúcia
da pessoa do garante (fiador). (BRASIL, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.,
art. 818º-839º)
No âmbito dos poderes da união, dos estados, do Distrito federal e dos municípios,
a lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 estabelece as normas gerais sobre licitações e
contratos administrativos. A Lei nº 8.666/93, Art. 2º, Parágrafo Único define contrato
como sendo “todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública
e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a
estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada”. (BRASIL,
Lei Nº 8.666, de 21 de Junho De 1993)
2.2.1. FASES DO CONTRATO
Segundo Costa Júnior (2007) o contrato é “uma sucessão de atos destinados a uma
finalidade”. Para o autor, esta consideração permite a identificação de fases contratuais,
de “três momentos do processo contratual”, que são: a fase “Pré-Contratual”, a fase
“Contratual” propriamente dita e a fase “Pós-Contratual”.
A primeira fase, chamada de “Pré-Contratual”, consiste no período de negociações
preliminares, proposta e aceitação. No período de negociações preliminares é quando
ocorrem as tratativas iniciais, onde se estabelecem expectativas para a formação de um
eventual contrato. As negociações não impõem às partes o dever de contratar, porém, tais
negociações já estão sujeitas aos efeitos da boa-fé (art. 422 do código civil),
(GONÇALVES, 2011; LÔBO, 2011)
No período da proposta, é onde, segundo Gonçalves (2011), “dá início à formação
do contrato e não depende, em regra, de forma especial”. A proposta, desde que séria e
consciente, vincula o proponente como ressalta o artigo 427 do Código Civil: "A proposta
obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio
ou das circunstâncias do caso". Pode ser provada por testemunhas, qualquer que seja o
seu valor. ”
Já no período de aceitação, é onde ocorre a concordância com os termos da
proposta. É a manifestação de vontade imprescindível para que se repute concluído o
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contrato, pois conclusão do contrato, no direito contratual, não representa seu término,
mas sim início da relação. (GONÇALVES, 2011; LÔBO, 2011)
A Fase Contratual é onde se inicia o contrato. Nessa fase já vigoram as regras
sobre contrato e as regras estabelecidas no contrato, ou seja, já vigoram duas
regulamentações, a extrínseca (lei em geral, sobre o contrato) e a intrínseca (determinadas
pelas partes) com sanções igualmente legais e contratuais;
Com a extinção do contrato, inicia-se a fase Pós-Contratual. Segundo Gonçalves
(2011) “os contratos, como os negócios jurídicos em geral, têm também um ciclo vital:
nascem do acordo de vontades, produzem os efeitos que lhes são próprios e extinguemse”. Após o encerramento do contrato ainda subsistem deveres de garantias, sigilo de
informações, assistência técnica, e outros. Tais deveres pós contratuais assumem
importância não apenas jurídica, mas, também, do ponto de vista do marketing e
conservação da reputação do profissional, itens valiosos para o incremento das indicações
e demanda de novos projetos. (MOURA, 2008)
Uma vez conceituado “contrato”, pode-se, então, definir gestão de contratos.
2.2.2. GESTÃO DE CONTRATOS
Gestão de contratos é o conjunto das técnicas, procedimentos, medidas e controles
que visam à administração correta e eficaz de todas as variáveis envolvidas na
contratação, desde as negociações preliminares, proposta, aceitação, até a execução,
acompanhamento e entrega do objeto do contrato. Portanto, o cuidado com a gestão se
aplica desde a fase pré-contratual, durante a fase contratual propriamente dita e inclusive
na fase pós-contratual, após o encerramento formal do contrato. (BARRAL, 2016;
GONÇALVES, 2011; INPI, 2010)
Segundo INPI (2010), na gestão de contratos cuida-se, por exemplo, do
“reequilíbrio econômico financeiro, de incidentes relativos a pagamentos, de questões
ligadas à documentação, ao controle dos prazos de vencimento, de prorrogação, etc.". É
um serviço administrativo propriamente dito, que pode ser exercido por uma pessoa ou
um setor.
Cuidar para que tudo ocorra de forma igual ou melhor que o previsto para as partes
interessadas em um contrato, constitui uma habilidade cada vez mais frequentemente
requerida. O Gestor de Contratos é o profissional que tem por atividade e
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responsabilidade principais a Gestão de Contratos, que poderá ser fornecido diretamente
por profissionais internalizados ou contratados para tanto. (INPI, 2010)
Na gestão de contratos da administração pública a atenção deve ser redobrada,
pois os princípios administrativos da publicidade, moralidade, eficiência, entre outros,
exigem a documentação acurada de eventos e procedimentos. Além disso, a adequação
de todas as fases contratuais e procedimentos de acompanhamento e execução às
previsões do edital acrescem dificuldades, ainda mais quando o gestor, responsável pelo
acompanhamento e execução do contrato, não participou da fase Pré-Contratual.
(MOURA, 2008)
Segundo (SANTOS, 2016) são atribuições do gestor:
a. Parte gerencial e administrativa do contrato;
b. Procedimentos referentes a depósito, execução e desconto de garantia;
c. Análise dos relatórios contendo as solicitações dos fiscais, recomendando à
autoridade superior a aplicação de sanções administrativas e rescisão contratual,
quando for o caso;
d. Solicitação de parecer técnico ou jurídico, quando necessário;
e. Análise e manifestação sobre os relatórios dos fiscais e documentos constantes do
processo, relacionados a recebimento e pagamento;
f. Liberação dos pagamentos, de acordo com o relatório dos fiscais;
g. Retenção de pagamentos, quando autorizado pela autoridade superior;
h. Procedimento de cobrança de multas;
i. Instrução do processo para prorrogação de prazo de vigência e de execução;
j. Instauração do contraditório e ampla defesa, quando necessários.

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT (BPM)
Para entender o BPM ou Gerenciamento por Processos de Negócio é necessário
definir o conceito de processo. O termo “Processo” evoluiu drasticamente desde os
tempos pré-históricos em que as pessoas dependiam de si para produzir os produtos que
precisavam. O consumidor e o produtor de um produto, naquela época, eram os mesmos
indivíduos. Esse conceito mudou drasticamente após o desenvolvimento das sociedades
nos tempos antigos, onde as pessoas se tornaram especializadas na produção de tipos
específicos de produtos, e na era industrial onde os indivíduos se especializaram em
realizar parte da atividade do processo produtivo. (ALSHATHRY, 2016)
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Segundo Capote (2012, p.37), “processo nada mais é que uma série de ações, ou
passos, que são realizados para se alcançar determinados objetivos”.
Para ABPMP (2013) “processo é uma agregação de atividades e comportamentos
executados por humanos ou máquinas para alcançar um ou mais resultados”.
Se analisarmos sobre o contexto de processo nas organizações, encontramos
definições de processo de negócio como a apresentada por OMG (2013), “Processo de
Negócio é um encadeamento de atividades executadas dentro de uma companhia ou
organização, que transformam entradas em saídas”.
Ainda Baldam, Valle, et al. (2009) destacam que o propósito de qualquer processo
é transformar os recursos que entram em recursos com valor adicionado, a serem
disponibilizados para clientes, sejam eles internos ou externos.
Mesmo diante de diversas definições para processo de negócio, pode-se inferir
que há conceitos homogêneos nessas definições, como entradas e saídas bem definidas, a
existência de um cliente, as transformações ocorridas devem adicionar valor a atividade
ou produto, além de um responsável claramente definido. Logo o processo de negócio
não existe por si só, deve acompanhar o negócio da organização, bem como poder medir
diversas funções.
A Figura 2 apresenta o esquema geral de funcionamento de processos nas
organizações.
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Figura 2. Visão sistêmica dos processos.

Fonte: Baldam, Valle, et al. (2009)

A melhoria de processos de negócio não é um conceito novo; sua origem data do
início do século 20, quando Henry Ford introduz a linha de produção para construção de
carros, passando pelos trabalhos de Ohno em 1982 sobre Lean Thinking denominado
“How the Toyota production system was created”, de Porter (1985) sobre cadeia de valor
batizado de “Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance”,
de Deming (1986) sobre Gestão da Qualidade Total (TQM) em “Out of the Crisis”, de
Hammer (1990) sobre reengenharia de processos com o título “Reengineering work:
don’t automate, obliterate”, no trabalho de Davenport e Short’s (1990) sobre Redesign
de processos intitulado “The New Industrial Engineering: Information Technology and
Business Process Redesign”, chegando em Smith e Fingar (2002) “Business Process
Management: The third Wave”. (BHARGAV, 2017), (BALDAM, VALLE, et al., 2009)
O BPM tem suas raízes nos conceitos de Gestão da Qualidade Total (Total Quality
Management – TQM) e na reengenharia de processo de negócio (ROESER e KERN,
2015). De acordo com Nadarajah e Kadir (2014) a principal diferença entre o TQM e
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reengenharia é que TQM se concentra na eficiência e enfatiza a melhoria contínua,
enquanto a reengenharia se concentra na eficácia e no avanço através de melhorias
dramáticas, favorecendo a implementação de ambos como meio de complementar e
mitigar as falhas de cada método. No entanto, tanto a TQM quanto a reengenharia
compartilham o foco na melhoria do desempenho.
No início da década de noventa, a rápida evolução tecnológica veio colocar à
disposição meios de melhorar substancialmente a performance das organizações. No
entanto, apesar dos elevados investimento em tecnologia da informação, os resultados
ficaram muito aquém das expectativas, muito devido ao fato de se terem utilizado as
novas tecnologias para mecanizar processos de negócio antigos. Como solução, muitas
empresas tentaram tornar seus processos de negócio mais gerenciáveis através da
reengenharia, projetando processos de negócio mais simples e implementando-os de uma
só vez, através de um programa de mudança organizacional. (HAMMER e CHAMPY,
1994)
A reengenharia é um repensar e um radical redesenho do processo de negócios,
que visa trazer consideráveis melhoras no desempenho da organização, caso contrário,
não valeria a pena ser feito, pois, cada mudança nas áreas chaves envolve um elevado
grau de energia e de concentração de esforços por parte da organização (HAMMER e
CHAMPY, 1994).
De acordo com Smith e Fingar (2002), muitas empresas prosseguiram o mito da
reengenharia através da mera simplificação de processos ou, na maioria dos casos, de uma
automatização dos processos existentes. Tais esforços serviram muito mais para
redesenhar processos do que torná-los mais fáceis de serem modificados ou combinados
com parceiros. Este equívoco provocou, em alguns casos, uma diminuição da
competitividade, uma vez que à maioria destes projetos estiveram associados a grandes
investimentos que, ou diminuíram a capacidade financeira das empresas ou provocaram
um acentuado endividamento. Por ser um processo radical, a sua não compreensão na
totalidade por quem o implementa, incluindo no processo a incapacidade de atingir os
objetivos chaves, poderá trazer resultados completamente opostos aos desejados pela
reengenharia.
Enquanto na reengenharia os processos de negócio são refeitos a partir do zero,
no BPM os processos passam por melhorias, visando não desprezar o que há de bom nos
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mesmos, utilizando assim a expertise da empresa para a construção de um modelo melhor.
(SMITH e FINGAR, 2002).
Para Smith e Fingar (2002), BPM abrange não só a descoberta, desenho e
implantação dos processos de negócio, mas também o controle executivo, administrativo
e de supervisão sobre eles, garantindo que eles permaneçam alinhados com os objetivos
do negócio a fim de garantir a satisfação de seus clientes. Trata-se de um modelo que
possibilita as empresas e colaboradores criar e otimizar em tempo real, por meio de
metodologias ágeis, processos de negócio. Essa onda não é reengenharia de processos de
negócio, integração de aplicações ou gestão de workflow. É uma síntese e também uma
extensão destas técnicas em um modelo unificado, proporcionando a automação de
processos através de ferramentas de software (SMITH e FINGAR, 2002).
Segundo ABPMP (2013),
“BPM é uma disciplina gerencial que integra estratégias e
objetivos de uma organização com expectativas e necessidades de
clientes, por meio do foco em processos. BPM engloba
estratégias, objetivos, cultura, estruturas organizacionais, papéis,
políticas, métodos, e tecnologias para analisar, desenhar,
implementar, gerenciar desempenho, transformar e estabelecer a
governança de processos. ”
Para Segatto, Pádua e Martinelli (2013) BPM é uma atividade contínua que requer
medição de desempenho e, consequentemente, depende do alinhamento das operações
comercias com a estratégia, seus elementos operacionais, uso de ferramentas e técnicas
modernas, engajamento de pessoal e, o mais importante, uma visão horizontal focada nos
requisitos dos clientes.
De acordo com Minonne e Turner (2012), BPM ajuda a organização, de acordo
com as medidas orientadas para o processo derivadas de seus objetivos estratégicos, com
a análise, modelagem, implementação, execução, monitoramento/controle e melhoria
contínua dos processos de negócios. Isso potencialmente leva ao aumento da
produtividade organizacional, qualidade e inovação. Em outras palavras, os processos de
negócios e a clareza de seu projeto determinam muito a qualidade, o grau de inovação e
a produtividade das organizações.
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O BPM também pode ser visto como uma metodologia que permite um melhor
controle organizacional através de suas ferramentas. Através de uma abordagem
estruturada, com base na visão por processos, de análise e melhoria contínua dos
elementos de processo de uma organização que agrega métodos, técnicas e ferramentas
para suporte ao planejamento, implantação, gerenciamento e análise (BALDAM,
VALLE, et al., 2009).
Com a adoção do BPM nas organizações, reformula-se toda a sua estrutura, desde
tarefas mais simples até as mais complexas, permitindo modelar, testar inúmeras
variações, gerenciar melhorias e/ou inovações, monitorar o andamento dos processos e
entregar os resultados de forma rápida, com baixo custo e com fácil entendimento
(SMITH e FINGAR, 2002).
As ferramentas do BPM descrevem o processo de negócio através de pessoas,
tarefas, máquinas e sistemas e incluem também os custos, recursos e tempo necessários
para cada um deles, permitindo uma melhor simulação de cenários e gerando dados para
avaliar o processo (SMITH e FINGAR, 2002).
Através do BPM, uma companhia pode criar processos de negócio de alto nível,
que operam com baixos custos e que sejam mais rápidos, mais flexíveis e mais eficazes e
assegurar uma operação consistente com o nível a que são capazes. Além disso, permite
determinar quais processos não atendem mais as suas necessidades e aqueles que
precisam ser substituídos. Essas vantagens se traduzem em satisfação dos clientes e
performance empresarial, além de fornecer uma série de benefícios estratégicos como,
por exemplo, permitir que as empresas respondam melhor a períodos de rápidas
mudanças. (HAMMER, 2015)
2.3.1. CICLO DE VIDA DO BPM
O BPM está envolvido por um ciclo de vida contínuo de atividades integradas. A
literatura especializada propõe vários modelos para orientar a gestão de processos de
negócio, sendo que a maioria deles assume a forma cíclica, isto é, parte das atividades se
repetem a cada fase, por esta razão fala-se em ciclos de BPM. (BALDAM, VALLE, et
al., 2009).
Baldam, Valle, et al. (2009) cita como os mais importantes:
k. Modelo de Burlton (2001);
l. Modelo de Havey (2006);
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m. Modelo de Khan (2004);
n. Modelo de Harrington, Esseling & Nimwegen (1997);
o. Modelo de Smith & Fingar (2003);
p. Modelo de Muehlen & Ho (2005);
q. Modelo de Schurter (2006);
r. Modelo de Jeston & Nelis (2006);
s. Modelo de Jost e Scheer (2002);
t. Modelo de Kirchmer (2006) e Jost & Scheer (2002).
O modelo proposto por Jost e Scheer (2002) é composto por três fases, Design,
Implantação e Controle. A fase de design é onde ocorre a modelagem, integração e
documentação dos processos. Passada a fase de design ocorre a implantação dos
processos, caracterizando o início da operação contínua dos mesmos. Após a implantação
surge a fase de controle, responsável por averiguar se o processo está atuando de acordo
com as metas estabelecidas. Os resultados da última fase podem ser usados para realinhar
o design do processo, fazendo com que o ciclo das fases rode novamente.
Figura 3: Modelo de Jost e Scheer (2002)

Fonte: (JOST e SCHEER, 2002)

No modelo de Kirchmer (2006) o autor coloca que para as organizações obterem
sucesso com o BPM é necessária a organização da gestão de BPM, ou seja, a Governança
da gestão de processos. Ainda segundo o autor a Governança da Gestão por Processos é
o conjunto de processos e regras que habilitam o ciclo de vida de processos da
organização.
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Figura 4: Ciclo de vida do BPM – Kirchmer (2006)

Fonte: (KERCHMER, 2013)

O modelo proposto por Muehlen & Ho (2005) inicia-se pela definição de metas
organizacionais e de processo e uma avaliação de fatores e restrições ambientais que
afetam os processos de negócios da organização. Em seguida, na fase de design é
realizado o mapeamento e a especificação dos processos. Durante a fase de
implementação do processo, os modelos de processo especificados são transferidos para
os ambientes operacionais onde instâncias de processos individuais são derivadas da
especificação do processo e executadas. Para fins de controle e melhoria do processo, as
trilhas de auditoria produzidas durante as etapas de execução e monitoramento do
processo podem ser usadas na etapa de avaliação. Feedbacks e planos de contingência
para melhoria de processos podem ser formulados com base nos resultados da medição e
avaliação de processos.
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Figura 5: Ciclo de vida do BPM – Muehlen & Ho

Fonte: (MUEHLEN e HO , 2005)

O modelo adotado por Baldam, Valle, et al. (2009), fruto de suas experiências
práticas em implantações e projetos de BPM, segue a orientação básica da notação
adotada no modelo de Kirchmer (2006) e Jost & Scheer (2002) e incorpora à
representação de Muehlen & Ho (2005).
Segue abaixo as etapas do modelo do Baldam, Valle, et al. (2009):
a

Planejamento do BPM: tem o objetivo de definir as atividades de BPM que
contribuirão para o alcance das metas organizacionais (das estratégicas
operacionais): verificação dos pontos de falha nos processos que causam danos à
organização (financeiros, imagem, prazos, satisfação de clientes, etc.); definição
de planos de ação para implantação; definição dos processos que necessitam ação
imediata (BALDAM, VALLE, et al., 2009).

b

Modelagem e otimização de processos: engloba atividades que permitem gerar
informações sobre o processo atual (As Is) e/ou sobre a proposta de processo
futuro (To Be); documentar os processos; prover dados de integração entre
processos; empregar metodologias para otimizar os processos; fazer simulações,
inovações e redesenhos; adotar as melhores práticas e modelos de referência;
gerar especificações para implementação, para configuração e customização (caso
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o processo ainda não esteja em uso), para execução e para controle (BALDAM,
VALLE, et al., 2009). Nesta etapa os processos de negócio podem ser modelados
de forma clara, utilizando uma notação gráfica que facilite o entendimento de
todos os envolvidos e “respondendo” a questões como: o quê, quando, onde, quem
e como o trabalho é realizado (ABPMP, 2013; SMITH e FINGAR, 2002).
c

Execução de processos: engloba atividades que garantirão a implementação e a
execução dos processos, como implantação dos planos de transferência de
tecnologia, treinamentos, ajuste de equipamentos e softwares (se necessários),
acompanhamento do processo implantado, monitoria e controle da execução de
instâncias de processo (BALDAM, VALLE, et al., 2009).

d

Controle e Análise de Dados: engloba atividades relacionadas ao controle geral
do processo (por meio de diversos recursos, como uso de indicadores, BAM, BI,
BSC, métodos estatísticos, diagramas de causa e efeito, etc.), gerando
informações que posteriormente realimentarão as atividades de otimização e
planejamento, permitindo que sejam tratados os aspectos de ajustes visando
melhorias (BALDAM, VALLE, et al., 2009; SMITH e FINGAR, 2002).
A Figura 6 é a representação desse modelo.
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Figura 6: Ciclo de vida BPM

Fonte: Baldam, Valle, et al. (2009)

MODELOS DE MATURIDADE PARA BPM
Existem muitas estruturas de processos de negócios ou metodologias que as
organizações podem adotar para projetar o fluxo de trabalho. Algumas dessas
metodologias têm uma natureza holística e empresarial de processos de negócios como
Six Sigma, Lean Manufacturing, etc. Outros são mais específicos no nível de
implementação como ARIS, UML BPMN. No entanto, o BPM não deve ser considerado
como um conjunto de etapas a serem concluídas, e sim como uma atividade constante de
gestão de processos. (ALSHATHRY, 2016)
Ao adotar o BPM, as organizações precisam compreender o que é factível para
elas por meio da avaliação de seu nível de maturidade em processos e traçar expectativas
realistas quanto ao objetivo principal de sua adoção (BHARGAV, 2017). O nível de
maturidade em processo representa a capacidade da organização de gerir seus processos
e desses processos entregarem resultados. Isso se dá porque em cada nível de maturidade
a organização irá entender os processos de uma forma diferente e terá construído a
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infraestrutura para prover suporte a seus processos naquele nível de maturidade (ABPMP,
2013; TARHAN, TURETKEN e REIJERS, 2016).
Segundo Santana (2015) um modelo de maturidade em gestão por processos pode
fornecer a direção necessária para definir e construir um plano de mudança de processos,
demonstrando para a organização o que precisa ser alcançado para avançar para o
próximo nível de maturidade. O objetivo básico dos modelos de maturidade é descrever
os estágios dos caminhos de maturação. Isso inclui as características de cada estágio e a
relação lógica entre eles (RÖGLINGER, PÖPPELBUB e BECKER, 2012).
Quanto à aplicação prática dos modelos de maturidade, os propósitos típicos de
seu uso são descritivos, prescritivos e comparativos. Um modelo de maturidade tem um
propósito descritivo se ele pode ser aplicado para avaliações do estado atual. Atende a um
propósito prescritivo se indicar como identificar os níveis desejáveis de maturidade futura
e se fornece orientação sobre como implementa-lo de acordo com as medidas de melhoria.
Um modelo de maturidade tem um propósito comparativo se permitir benchmarking
interno ou externo. De forma resumida os modelos de maturidade são usados para avaliar
situações atuais, orientar iniciativas de melhoria e controlar seu progresso.
(RÖGLINGER, PÖPPELBUB e BECKER, 2012)
Grande maioria dos modelos de maturidade tem como base comum de
comparação o Capability Maturity Model - CMM. Apesar do modelo CMM ser destinado
à área de desenvolvimento de software, ele serviu de base para a grande maioria dos
modelos de maturidade de processos (BALDAM, VALLE, et al., 2009; TARHAN,
TURETKEN e REIJERS, 2016).
Os modelos de maturidade baseados no CMM normalmente possuem uma escala
que vai do nível 1 ao 5, sendo 1 o nível mais baixo e 5 o nível mais alto de maturidade.
(ABPMP, 2013; BALDAM, VALLE, et al., 2009)
No nível 1, chamado de Inicial, nada é esperado da organização, nesse nível os
resultados são dependentes de ações individuais, com escopo limitado, alto nível de
intervenção manual e retrabalho. (ABPMP, 2013; BALDAM, VALLE, et al., 2009)
No nível 2, chamado de repetível ou gerenciável, indicadores, métricas, custos,
capacidade e qualidade são definidos, são firmados compromissos e estabelecido um
nível de gerenciamento, com normas e procedimentos específicos. Nesse nível irá
aumentar o número de pessoas que começam a enxergar a organização sob a perspectiva
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de processos, há o reconhecimento da importância do BPM, um aumento do
envolvimento dos executivos e as primeiras tentativas de uso de padrões comuns.
(ABPMP, 2013; BALDAM, VALLE, et al., 2009)
Com o amadurecimento da organização, deixa-se de lado limites funcionais, os
processos passam a ser bem caracterizados e compreendidos, e encontram-se descritos
em normas, procedimentos e diferentes métodos e ferramentas. Os processos passam a
ser padronizados para toda a organização, este é o nível 3 chamado de definido. (ABPMP,
2013; BALDAM, VALLE, et al., 2009)
No nível 4, chamado de Gerenciado ou Sustentável, indicadores, métricas, custos,
capacidade e qualidade são definidos a partir dos objetivos estratégicos da organização.
As Tecnologias e métodos são plenamente aceitos, há uma extensão e consolidação
contínua das iniciativas de BPM. Geralmente a organização possui um escritório de
processos que mantêm os padrões da organização. (ABPMP, 2013; BALDAM, VALLE,
et al., 2009)
No 5º e último nível, chamado de Otimizado, o BPM faz parte do gerenciamento
estratégico e operacional da organização e estes são conectados ao foco do cliente, há
uma ampla aceitação e uso de metodologias e métodos padronizados e uma tendência em
diminuir o esforço no escritório de processos. (ABPMP, 2013; BALDAM, VALLE, et
al., 2009)
Os cinco níveis são apresentados na Figura 7.
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Figura 7: Cinco estágios do CMM

Fonte: Adaptado de Rosemann e Bruin (2005)

Existem no mercado uma grande quantidade de Modelos de Maturidade em BPM,
gerando por consequência uma grande incerteza para aqueles que querem adota-los em
suas empresas ou em suas pesquisas (RÖGLINGER, PÖPPELBUB e BECKER, 2012).
Todavia, é possível distinguir esses modelos de maturidade em dois grupos, primeiro em
modelos de maturidade que analisam processos de negócio em particular, ou um conjunto
de processos de negócio, e segundo em modelos de maturidade que analisam a capacidade
de uma organização em gerir seus processos de negócio em geral. O foco desse trabalho
é na segunda categoria de modelos de maturidade chamados de Business Process
Management Maturity Models (BPMMM). (DIJKMAN, LAMMERS e JONG, 2016;
RECKER e ROSEMANN, 2010).
O Quadro 4 apresenta os principais BPMMMs.
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Quadro 4: Business Process Management Maturity Models
Modelo
Rosemann and
de Bruin’s
BPM Maturity
Model
(BPMMM)
RummlerBrache Group’s,
Process
performance
Index (PPI)

BPR maturity
model
(BPRMM)

BPMM-Fisher

Process
management
maturity
assessment
(PMMA)

Escopo1

Assunto
Maturidade das
capacidades de
Gerenciamento
de Processos
Empresariais

(-) nível de maturidae
Estado inicial: as tentativas
de BPM são inexistentes ou
muito descoordenadas e não
estruturadas (esforços
individuais)

BPMMM

Fatores de
sucesso para
gerenciar
processos de
negócio chave

Iniciação: as organizações
são "neófitos em processos
[gerenciamento]". Existe um
forte desejo de aprender
sobre o gerenciamento de
processos

BPMMM

Programas de
Reengenharia de
Processos de
Negócios

Grupo 1: as organizações
estão na fase inicial do
planejamento do projeto de
reengenharia de processos
de negócios (BPR)

BPMMM

Abordagem
prática para
identificar
oportunidades
de otimização

Isolado: grupos individuais
trabalham para otimizar sua
própria peça da organização.
A informação tende a ser
manchada

BPMMM
&
Processo

Avaliação da
implementação
organizacional
de todas as
atividades de
Business
Process
Management

Inicial: os processos não são
definidos; O sucesso
depende de certos
especialistas; Agenda,
qualidade e custos não são
previsíveis

BPMMM

Business
process
orientation
(BPO)

BPMMM
&
Processo

Negócio
orientado a
processos

Ad hoc: processos não
estruturados e mal definidos.
Não existem medidas de
processo. As estruturas
organizacionais são
baseadas em funções
tradicionais

Process and
enterprise
maturity model
(PEMM)

BPMMM
&
Processo

Definição de
processos e
competências
empresariais

P-1 / E-1: o processo não foi
projetado de ponta a ponta.
Os sistemas de TI legados
fragmentados suportam o
processo

Process
maturity ladder
(PML)

BPMMM
&
Processo

Modelo de
Maturidade
baseado no
CMM

Inicial: os processos não
estão definidos

OMG’s BPM
Maturity Model
(OMG-BPMM)

BPMMM
&
Processo

Práticas
aplicadas ao
gerenciamento
de processos
discretos

Inicial: há "gerenciamento
de combate a incêndio". O
sucesso depende da
competência e do heroísmo
dos indivíduos e não do uso
de processos comprovados

BPMM-Lee

BPMMM
&
Processo

BPMM alinhado
a áreas de
processos
chave.

Inicial: os processos são
gerenciados de forma
individual

(+) nível de maturidade
Otimizado: BPM é parte
fundamental do
gerenciamento estratégico e
operacional dentro da
organização
Maestria: o BPM é um modo
de vida para as organizações.
Os proprietários do processo
são recompensados no
desempenho do processo.
Todo funcionário entende os
processos
Grupo 5: as organizações
usam o conhecimento
adquirido dos projetos BPR
para reengenharia de todo o
negócio
Rede operacional inteligente:
eficiência ideal em toda a
cadeia de valor de ponta a
ponta e fluxo livre de
informações em tempo real é
alcançado
Otimização: os processos são
analisados, otimizados e
ajustados sistematicamente às
mudanças nos requisitos do
mercado. O benchmarking e
a prevenção de erros são
prosseguidos
Integrado: a organização
coopera com vendedores e
fornecedores em nível de
processo. As estruturas
organizacionais são baseadas
em processos. Existem
medidas de processo
profundamente embutidas
P-4 / E-4: o design do
processo se encaixa nos
processos do cliente e do
fornecedor. Existe arquitetura
modular de TI.
Otimização: os processos são
medidos e gerenciados. As
equipes de melhoria de
processos existem
Inovando: há "gerenciamento
de mudanças". Abordagens
para defeitos e prevenção de
problemas, bem como
melhorias contínuas e
inovadoras estão em vigor
Otimização: os processos são
monitorados e controlados
proativamente. Os dados de
desempenho do processo são
sistematicamente utilizados
para melhorias

Obs.: 1BPMMM, modelos de maturidade que analisam a capacidade de uma organização em gerir seus processos de negócio em
geral; Processo, modelos de maturidade que analisam processos de negócio em particular.

Fonte: adaptado de Röglinger, Pöppelbub e Becker (2012), Rosemann e Brocke (2015)
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Nas seções abaixo seram apresentados três dos modelos de maturidade mais
listados na literatura de acordo com Tarhan, Turetken e Reijers (2016), em seu artigo
“Business process maturity models: A systematic literature review”.
2.4.1. OMG PROCESS AND ENTERPRISE MATURITY MODEL (OMGBPMM)
Após o sucesso do CMMI, mais de 200 modelos de maturidade diferentes
apareceram. No entanto, a maioria é simplesmente uma descrição de como uma
organização pode analisar diferentes estágios de evolução, dando pouca orientação sobre
as etapas específicas necessárias para se mover entre os níveis de maturidade. Por outro
lado, o OMG-BPMM fornece um roteiro detalhado para a melhoria de processos de
negócios. (OMG, 2008)
Como todos os modelos de maturidade baseados no CMMI, o BPMM é dividido
em cinco níveis de maturidade que representam diferentes estados pelos quais uma
organização é transformada à medida que seus processos são aprimorados, evoluindo de
práticas mal definidas e inconsistentes (nível 1) para práticas repetitivas. o nível de grupo
de trabalho (nível 2), para processos de negócios padrão de toda a organização (nível 3),
para processos estatisticamente gerenciados e previsíveis (nível 4) e, finalmente, para
inovação e otimização contínua de processos (nível 5). Atingir cada nível de maturidade
também implica satisfazer todos os requisitos dos níveis mais baixos. (OMG, 2008, p. 66)
Figura 8: Cinco níveis de maturidade do OMG-BPMM.

Fonte: (OMG, 2008, p. 66)

Segundo OMG (2008, p.66) o uso efetivo do OMG-BPMM permite que uma
organização introduza melhorias de processo em etapas. Cada um desses estágios
representa um conjunto de transformações baseadas em processos. Cada estágio cria uma
base para etapas posteriores e pode mudar a cultura da organização.
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2.4.2. PROCESS AND ENTERPRISE MATURITY MODEL (PEMM)
O modelo PEMM – Process and Enterprise Maturity Model – foi originalmente
publicado na Harvard Business Review de abril de 2007 e proposto por Michael Hammer,
um dos percussores dos conceitos da reengenharia e da gestão de processos. O PEMM é
um framework que se propõe a estruturar a avaliação da maturidade de organizações e
seus processos através do posicionamento de suas características-chave em níveis de
maturidade. (HAMMER, 2007)
Com base em extensas pesquisas feitas em grandes e pequenas empresas, foram
identificadas características necessárias às organizações e aos seus processos para que
destes se consiga obter o seu máximo desempenho. Essas características da empresa
foram chamadas de capacitações organizacionais, cuja maturidade indica o quanto a
liderança, a cultura, o conhecimento e a governança na empresa dão respaldo à visão e à
gestão por processos, ou seja, o quão propício é o ambiente empresarial a processos de
alto desempenho. (HAMMER, 2007)
De acordo com Hammer (2007), o modelo gira em torno de cinco características que
garantem a um processo um bom desempenho (viabilizadores) e quatro capacidades
organizacionais que permitem ao processo fincar raízes na organização. O PEMM não
determina que aspecto deve ter um processo, logo, essa abordagem pode ser usada por
toda a organização, permitindo à empresa compara resultados de modo significativo.
Os viabilizadores de processo são classificados de P-1 a P-4 e as capacidades
organizacionais de E-1 a E-4. Para cada nível são feitas afirmações onde se mede sua
preponderância; Se um enunciado for no mínimo 80% correto então ele é
preponderantemente verdadeiro; Se o enunciado estiver entre 20% e 80% correto então
ele é medianamente verdadeiro; Se o enunciado for menos de 20% correto então ele é
preponderantemente falso; Se os cinco viabilizadores estiverem no nível P-1, ou seja,
todos os viabilizadores são preponderantemente verdadeiros no nível 1, então o processo
em si está no nível P-1. Se apenas quatro dos cinco viabilizadores subirem a outro nível,
não dá para dizer que o processo em si atingiu esse patamar, seu lugar seguirá sendo um
nível abaixo. O mesmo ocorre para as capacidades organizacionais. Se qualquer dos
viabilizadores ou capacidades organizacionais atingirem P-1 ou E-1 respectivamente
esses estão automaticamente nos níveis P-0 e E-0. (HAMMER, 2007)
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Quadro 5: Viabilizadores de Processo
P1

P2

P3

P4

Finalidade

Processo não foi projetado de um extremo ao outro.
Gerentes de áreas especificas usam o desenho vigente
sobretudo como contexto para avanços de desempenho em
sua área.

Processo foi reformulado de um extremo ao outro para
otimização do desempenho

Processo foi projetado para se integrar a outros processos e
a sistemas de TI da organização e, com isso, otimizar o
desempenho da empresa.

Processo foi projetado para se integrar a processos de
clientes e fornecedores e, com isso, otimizar o
desempenho Inter empresa.

Contexto

Foram identificados subsídios, resultados, fornecedores e
clientes do processo

Necessidades de clientes do processo foram identificadas e
aceitas por todos

Responsável pelo processo e responsáveis por outros
processos com os quais o processo interage estabeleceram
expectativas mútuas de desempenho.

Responsável pelo processo e responsáveis por processos
de clientes e fornecedores com os quais o processo
interage estabeleceram expectativas mútuas de
desempenho.

Documentação

Documentação do processo é restrita à área específica em
questão, mas identifica interconexões entre organizações
envolvidas na execução do processo.

Desenho do processo foi documentado de ponta a ponta

Conhecimento

Executores sabem dizer que processo executam e
identificar principais indicadores de seu desempenho

Executores são capazes de descrever o fluxo geral do
processo, como seu trabalho afeta clientes, colegas
envolvidos no processo e desempenho do processo e metas
de desempenho e níveis atingidos;

Documentação do processo descreve sua interação com
outros processos e suas expectativas em relação a estes e
vincula o processo ao sistema e à arquitetura de dados da
empresa.
Executores conhecem bem conceitos fundamentais do
negócio e motores do desempenho da empresa e são
capazes de descrever como seu trabalho afeta outros
processos e o desempenho da empresa.

Capacitação

Executores dominam resolução de problemas e técnicas de
aprimoramento de processos

Executores dominam trabalho em equipe e autogestão

Executores dominam a tomada de decisões de negócios

Executores dominam a gestão e a implementação de
mudanças.

Executores tentam seguir o desenho do processo, executálo corretamente e trabalhar de modo a permitir que outros
indivíduos envolvidos no processo atuem de modo eficaz.
Liderança da empresa criou o papel oficial de responsável
pelo processo e colocou um alto gerente com autoridade e
credibilidade

Executores se empenham para garantir que processo
produza resultados necessários à consecução das metas da
empresa.

Executores buscam indícios de que processo deve ser
alterado e sugerem melhorias ao processo.

Processo é prioridade para o responsável em termos de
alocação de tempo, atenção dedicada e metas pessoais.

Responsável pelo processo pertence à mais elevada
instância decisória da empresa.

Responsável pelo processo trabalha com responsáveis por
outros processos para integrar processos de modo a atingir
metas da empresa.

Responsável pelo processo cria piano estratégico
dinâmico para processo, participa do planejamento
estratégico da empresa como um todo e colabora com
colegas do mesmo nível em clientes e fornecedores para
promover iniciativas de reengenharia de processos Inter
empresa.

Desenho

Executores

Responsável

InfraEstrutura

Conduta

Executores exibem certa adesão ao processo, mas seu
principal compromisso é com sua área específica.

Identidade

responsável pelo processo é um indivíduo ou grupo
informalmente encarregado de melhorar o desempenho do
processo

Atividade

Responsável pelo processo identifica e documenta o
processo, transmite essa informação para todos os
executores e promove projetos de mudança em pequena
escala

Responsável pelo processo articula metas de desempenho
do processo e visão de seu futuro; apoia iniciativas de
reengenharia e aprimoramento; planeja sua
implementação; e garante conformidade com desenho do
projeto;

Autoridade

Responsável pelo processo sai em defesa do processo, mas
só tem autoridade para estimular gerentes de áreas
específicas a fazer mudanças

Responsável pelo processo pode montar uma equipe para
reengenharia do processo e implementar o novo desenho;
tem certo controle sobre a verba tecnológica para o
processo

Sistemas de
informação

Sistemas de TI vigentes, fragmentados, sustentam o
processo.

Sistema de TI montado a partir de componentes de áreas
específicas, ou funcionais, sustenta o processo.

Sistemas de
recursos
humanos

Gerentes de áreas específicas premiam o desempenho
superior e a resolução de problemas na área no contexto
do processo

Desenho do processo determina definição de papéis.
descrição de cargos e perfis de competência. Capacitação
profissional é baseada na documentação do processo.

Definição

Processo tem indicadores básicos de custo e qualidade

Usos

gerentes usam indicadores do processo para monitorar seu
desempenho, identificar causas de desempenho falho e
promover avanços em sua área específica

Indicadores

Indicadores abrangem toda a extensão do processo e são
derivados de exigências de clientes.
Gerentes usam indicadores para comparar seu desempenho
a referenciais, a desempenho dos melhores da categoria e a
necessidades do cliente, e para definir metas de
desempenho.

Responsável pelo processo controla sistemas de TI que
sustentam processo; qualquer projeto que altere o processo
e exerça alguma influência sobre alocação e avaliação de
pessoal; e verba do processo.
Sistema de TI integrado, concebido com o processo em
mente e condizente com padrões da empresa, sustenta o
processo.
Sistemas de contratação, desenvolvimento, premiação e
reconhecimento enfatizam necessidades e resultados do
processo e promovem seu equilíbrio à luz de necessidades
da empresa.
Indicadores do processo e indicadores que abrangem vários
processos são derivados de metas estratégicas da empresa.
Gerentes apresentam indicadores a executores do processo
para seu conhecimento e motivação. Usam placar montado
a partir dos indicadores para gestão diária do processo.

Fonte: adaptado de Hammer (2007)

Representação eletrônica do desenho do processo
sustenta seu desempenho e sua gestão e permite a análise
de mudanças no ambiente e reconfigurações no processo.
Executores conhecem bem o setor da empresa e suas
tendências e são capazes de descrever como seu trabalho
afeta o desempenho Inter empresa.

Responsável pelo processo controla verba do processo e
exerce forte influência sobre a locação e avaliação de
pessoal
Sistema de TI de arquitetura modular, condizente com
padrões da empresa para comunicação Inter empresa,
sustenta o processo.
Sistemas de contratação, desenvolvimento, premiação e
reconhecimento reforçam importância de colaboração,
aprendizado pessoal e mudança organizacional na
empresa e entre empresas
Indicadores do processo são derivados de metas Inter
empresa.
Gerentes avaliam e atualizam regularmente indicadores e
metas do processo e usam esses dados no planejamento
estratégico.
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Quadro 6: Capacidades Organizacionais.
Liderança

Cultura

E1

E2

Conscientização

Alta equipe executiva da empresa reconhece necessidade
de melhorar desempenho operacional, mas tem
compreensão limitada do poder de processos de negócios

Alinhamento

Liderança do programa de processos reside em escalões
intermediários de gerência.

Pelo menos um alto executivo entende a fundo o conceito
de processos de negócios, como a empresa pode usá-lo
para melhorar o desempenho e o que sua implementação
envolve.
Um alto executivo assumiu a liderança do programa de
processos e a responsabilidade por ele.

Conduta

Um alto executivo endossa o aprimoramento operacional
e nele investe.

Estilo

Alta equipe executiva começou a migrar de estilo
autoritário e hierárquico para estilo aberto, colaborativo.

Trabalho em
equipe
Foco no cliente

Trabalho em equipe é centrado em projetos, ocasional e
atípico

Responsabilidade

Conhecimento

Governança

E disseminada a noção de que o foco no cliente é
importante, mas há limitado entendimento do real
significado disso. Há, também, incerteza e conflito em
relação a corno atender às necessidades de clientes.
Responsabilidade por resultados é de gerentes.

Um alto executivo estabeleceu publicamente metas de
desempenho ousadas (em termos de clientela) e está
preparado para alocar recursos, fazer profundas mudanças
e remover obstáculos para a consecução dessas metas.
Alta equipe executiva a cargo do programa de processos
está convencida da necessidade de mudança e vê processos
como instrumento crucial para tal.
Empresa faz uso regular de equipes transfuncionais para
iniciativas de aprimoramento.

E3

E4

Alta equipe executiva encara a empresa sob a Ótica de
processos e possui uma visão da empresa e de seus
processos.

Alta equipe executiva encara o próprio trabalho sob a
ótica de processos e vê a gestão de processos não como
projeto, mas como um modo de administrar os negócios.

Há forte alinhamento na alta equipe executiva em relação
ao programa de processos. Há, também, uma rede de
indivíduos espalhados pela empresa que ajuda a promover
iniciativas de processos.
Altos executivos atuam como equipe, conduzem a
empresa por meio de seus processos e participam
ativamente do programa de processos.

Gente de toda a empresa exibe entusiasmo em relação à
gestão de processos e exerce papel de liderança em
iniciativas de processos.

Alta equipe executiva delegou controle e autoridade a
responsáveis por processo e a executores do processo.

Integrantes da alta equipe executiva executam o próprio
trabalho como processos, focam o planejamento
estratégico em processos e abrem novas oportunidades de
negócios com base em processos de alto desempenho.
Alta equipe executiva exerce liderança por meio de visão
e influência, e não de comando e controle.

Trabalho em equipe é norma entre executores de
processos e prática corriqueira entre gerentes.

Trabalho em equipe com clientes e fornecedores é prática
corriqueira.

Funcionários entendem que finalidade de seu trabalho é
gerar um valor extraordinário para o cliente.

Funcionários entendem que clientes exigem excelência
uniforme e experiência homogênea.

Funcionários buscam colaboração com parceiros
comerciais para satisfazer necessidades de clientes finais.

Pessoal de linha de frente começa a assumir
responsabilidade por resultados.
Funcionários estão preparados para consideráveis
mudanças no modo como o trabalho é executado.

Funcionários se sentem responsáveis por resultados da
empresa.
Funcionários estão prontos para grande mudança
multidimensional.

Funcionários consideram sua missão atender aos clientes
e atingir um desempenho cada vez melhor.
Funcionários encaram mudança como inevitável e a
acolhem como fenômeno regular.
Empresa conta com número considerável de gente
capacitada em reengenharia e implementação de
processos, gestão de projetos, gestão de programas e
gestão de mudanças. Há. ainda, processo formal para
desenvolver e segurar esses quadros.
Gestão e reengenharia de processos viraram competências
básicas e foram integradas a sistema formal que inclui
monitoramento do ambiente, planejamento de mudanças,
implementação e inovação centrada em processos.
Modelo de processos da empresa foi ampliado para a
conexão com o de clientes e fornecedores. Empresa
também usa modelo em desenvolvimento de estratégias.

Postura em
relação à
mudança
Pessoal

Há crescente aceitação na empresa da necessidade de se
empreenderem mudanças modestas
Pequeno grupo de indivíduos está altamente ciente do
poder de processos

Grupo de especialistas é capacitado em reengenharia e
implementação de processos, gestão de projetos,
comunicação e gestão de mudanças.

Grupo de especialistas é capacitado em gestão de
mudanças em grande escala e transformação de empresas.

Metodologia

Empresa adota uma ou mais metodologias para
solucionar problemas de execução e promover avanços
incrementais em processos.

Equipes de reengenharia de processos têm acesso à
metodologia básica de reengenharia de processos.

Empresa criou e padronizou processo formal de
reengenharia de processos e o integrou a processo padrão
de aprimoramento de processos.

Modelo do
Processo

Empresa identificou certos processos de negócios.

Empresa criou modelo completo de processos
organizacionais e alta equipe executiva já assinou
embaixo.

Imputabilidade

Gerentes de áreas específicas são responsáveis por
desempenho e gerentes de projetos por iniciativas de
aprimoramento.

Responsáveis por processo respondem por processo sob
seu comando, enquanto comitê supervisor é responsável
por progresso geral da empresa com processos.

Modelo de processos da empresa foi disseminado por toda
a organização, é usado para definir prioridades em
projetos e é vinculado a tecnologias e arquiteturas de
dados comuns a toda a empresa.
Responsáveis por processo partilham da responsabilidade
por desempenho da empresa.

Integração

Um ou mais grupos defendem e apoiam técnicas de
aprimoramento de processos possivelmente distintas.

Entidade informal de coordenação se encarrega da gestão
de programas, enquanto comitê supervisor aloca recursos
para projetos de reengenharia de processos.

Central formal de gestão de programas, chefiada por um
diretor de processos, coordena e integra todos os projetos
de processos, enquanto um conselho de processos cuida de
questões de integração Inter processos. Empresa
administra e aplica todas as técnicas e ferramentas de
aprimoramento de processos de maneira integrada.

Fonte: adaptado de Hammer (2007)

Conselho de processos atua como instância mais elevada
da gestão; executores partilham da responsabilidade por
desempenho da empresa; e empresa estabeleceu comitês
supervisores com clientes e fornecedores para promover
mudanças de processos Inter empresa.
Responsáveis por processos trabalham com colegas do
mesmo nível em clientes e fornecedores para promover
integração de processos Inter empresa.
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2.4.3. ROSEMANN E BRUIN’S BPM MATURITY MODEL (BPMMM)
O modelo proposto por Rosemann e Bruin (2005) é fruto da fusão de outros
modelos de maturidade em BPM, é baseado em um processo de desenvolvimento
acadêmico sólido com base em uma revisão detalhada e abrangente da literatura. O
modelo foi validado, refinado e especificado através de uma série de estudos
internacionais envolvendo líderes de pensamento globais de BPM que juntamente com
uma série de estudos de caso detalhados em várias indústrias levaram a um conjunto de
fatores bem definidos que juntos constituem uma compreensão holística do BPM
(BRUIN, 2009; TARHAN, TURETKEN e REIJERS, 2016)
Segundo Nóbrega et al. (2015) o BPMMM tem por objetivos:
a. Permitir a identificação dos pontos fortes e fracos da iniciativa de Gestão por
Processos para aumentar a probabilidade de Sucesso de BPM;
b. Possibilitar que as organizações definam o estágio de maturidade a serem
alcançados de fatores críticos de sucesso de BPM;
c. Proporcionar às organizações desempenhar uma evolução de BPM para que elas
saiam do ponto de onde estão, para o nível que desejam alcançar.
Além dos estágios de maturidade (Initial State (Estado Inicial); Defined
(Definido); Repeated (Repetido); Managed (Gerenciado); Sustained (Sustentável)), os
principais componentes que formam a estrutura para a avaliação do modelo são: fatores,
escopo organizacional e tempo. (ROSEMANN e BRUIN, 2005)
O modelo distingue seis elementos principais para o sucesso do BPM. Cada um
dos seis elementos principais representa um fator de sucesso crítico para Business Process
Management. Portanto, cada elemento, mais cedo ou mais tarde, precisa ser considerado
por organizações que buscam sucesso com o BPM. (ROSEMANN e BROCKE, 2015).
Os fatores são:
a. Alinhamento Estratégico: o BPM precisa estar alinhado com a estratégia geral
de uma organização, é definido como o vínculo das prioridades organizacionais e
processos empresariais, permitindo ações contínuas e efetivas para melhorar o
desempenho do negócio. (ROSEMANN e BROCKE, 2015)
b. Governança: estabelece uma capacidade adequada e transparente em termos de
funções e responsabilidades para diferentes níveis de BPM, incluindo portfólio,
programa, projeto e operações. Um foco adicional é a concepção de processos de
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tomada de decisão e de recompensa para orientar as ações relacionadas ao
processo. (ROSEMANN e BROCKE, 2015)
c. Métodos: conjunto de ferramentas e técnicas que suportam e permitem atividades
ao longo do ciclo de vida do processo e nas iniciativas de BPM em toda a empresa.
Exemplos são métodos que facilitam a modelagem de processos ou a análise de
processos e técnicas de melhoria de processos. Métodos distintos podem ser
aplicados em estágios principais e discretos do ciclo de vida do processo. Essa
característica, única nos fatores de "métodos" e "tecnologia da informação",
resultou em áreas de capacidade que refletem os estágios do ciclo de vida do
processo, em vez de recursos específicos de métodos BPM ou tecnologia da
informação. (ROSEMANN e BROCKE, 2015)
d. TI: refere-se ao software, ao hardware e aos sistemas de informação que permitem
e apoiam as atividades do processo. Conforme indicado, a avaliação da TI como
um dos elementos principais do BPM está estruturada de forma semelhante à dos
métodos BPM e também se refere aos estágios do ciclo de vida do processo.
Semelhante à dimensão dos métodos, os componentes de TI se concentram nas
necessidades específicas de cada estágio do ciclo de vida do processo e são
avaliados a partir de pontos de vista, como customizabilidade, adequação da
automação e integração com soluções de TI complementares. (ROSEMANN e
BROCKE, 2015)
e. Pessoas: é definido como indivíduos e grupos que continuamente aprimoram e
aplicam suas habilidades e conhecimento de gerenciamento de processos e
processos para melhorar o desempenho do negócio. Conseqüentemente, esse fator
capta as capacidades de BPM que se refletem no capital humano de uma
organização e seu ecossistema. (ROSEMANN e BROCKE, 2015)
f. Cultura: Incorpora os valores coletivos de um grupo de pessoas, no contexto do
BPM é o conjunto de valores e crenças que moldam os comportamentos
realcionados a gestão de processos. (ROSEMANN e BROCKE, 2015)
A consepção desses fatores é fruto de uma extensa revisão da literatura combinada
com o resultado de estudos de casos e estudos Delphi realizados por Bruin (2009). A
literatura que deu base para a escolha desses fatores é apresentada no Quadro 7
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Quadro 7: Os seis fatores críticos do BPM na literatura

Fator

Fonte

Alinhamento
estratégico

Elzinga et al., 1995; Hammer, 2001; Hung, 2006; Jarrar et
al., 2000; Pritchard and Armistead, 1999; Puah K.Y. and
Tang K.H, 2000; Zairi, 1997; Zairi and Sinclair, 1995

Governança

Braganza and Lambert, 2000; Gulledge and Sommer, 2002;
Harmon, 2005; Jarrar et al., 2000; Pritchard and
Armistead,1999

Métodos

Adesola and Baines, 2005; Harrington, 1991; Kettinger et al.
1997; Pritchard and Armistead, 1999; Zairi, 1997

Tecnologia da
Informação
Pessoas

Cultura

Gulledge and Sommer, 2002; Hammer and Champy,
1993;McDaniel, 2001
Elzinga et al., 1995; Hung, 2006; Llewellyn and Armistead,
2000; Pritchard and Armistead, 1999; Zairi and Sinclair,
1995; Zairi, 1997
Elzinga et al., 1995; Llewellyn and Armistead, 2000;
Pritchard and Armistead, 1999; Spanyi, 2003, Zairi, 1997;
Zairi and Sinclair, 1995

Fonte: adaptado de (ROSEMANN e BROCKE, 2015).

Cada um desses fatores de sucesso é composto por áreas de capacidade. Os fatores
e suas respectivas áreas de capacidade são exibidas no Quadro 8.
Quadro 8: Fatores críticos e áreas de capacitação.
ALINHAMENTO
ESTRATÉGICO

GOVERNANÇA

MÉTODOS

TI

PESSOAS

CULTURA

Plano de Melhorias
de processos

Tomada de decisão
em gestão por
processos

Desenho e
modelagem de
processos

Desenho e
modelagem
de processos

Habilidades e
experiência
em processos

Capacidade de
reação à
mudança nos
processos

Papéis e
responsabilidades
nos processos

Implantação e
execução de
processos

Implantação
e execução
de processos

Conhecimento
em gestão por
processos

Valores e
crenças nos
processos

Métricas de
processo e
performance

Controle e
medição de
processos
Melhoria e
inovação em
processos
Gerenciament
o de
programas e
projetos de
processos

Controle e
medição de
processos
Melhoria e
inovação em
processos
Gerenciame
nto de
programas e
projetos de
processos

Educação e
aprendizado
em processos
Colaboração e
comunicação
nos processos

Atitudes e
comportamento
s em processos
Atenção da
liderança aos
processos

Líderes de
gestão por
processos

Redes sociais de
gestão por
processos

Capacidade de
ligação entre
estratégia e
processos
Arquitetura de
processos
empresarial
Medição dos
processos

Padrões para gestão
por processos

Clientes e partes
interessadas nos
processos

Controles da gestão
por processos

Fonte: adaptado de Bruin e Rosemann (2007)

As áreas de capacitação foram descritas assim por Rosemann & Brocke (2015).
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Quadro 9: Áreas de capacitação do fator Alinhamento Estratégico

Plano de
melhorias
de
processos

Capacidade
de
articulação
entre
estratégia e
processos

Arquitetura
de
processos

Medição
dos outputs
de
processos

Clientes e
partes
interessadas
nos
processos

O plano de melhoria do processo orientado por estratégia captura a abordagem geral da
organização em relação ao BPM. O plano de melhoria de processos deve ser derivado
diretamente da estratégia da organização e delinear como as iniciativas de melhoria de
processos atenderão às metas estrategicamente priorizadas. Isso permite uma clara
articulação dos benefícios corporativos das iniciativas de BPM. O plano de melhoria do
processo também fornece informações relacionadas à forma como a iniciativa de BPM
se relaciona com projetos subjacentes, como a implementação de um sistema
corporativo.
Captura como os processos de negócio contribuem para a estratégia, e as estratégias
organizacionais incorporam as competências de processos, qual processo é impactado
por uma mudança na estratégia e qual pode vir a ser um gargalo na execução desta. É a
ligação bidirecional entre a estratégia e os processos de negócios.

Uma arquitetura de processos empresariais bem definida retrata claramente quais são os
principais processos de negócios, descreve a cadeia de valor específica da indústria /
empresa e captura os processos de habilitação que suportam essa cadeia de valor, por
exemplo, finanças, gerenciamento de capital humano ou serviços de TI. Uma arquitetura
de processo bem projetada fornece uma visualização de alto nível a partir de uma
visualização de processo e complementa, não replica, estruturas organizacionais. Além
disso, ele serve como o cenário principal do processo e fornece um ponto de partida para
análises e modelos de processo mais detalhados.
Uma hierarquia de KPIs medidos em cascata, orientados a processos e com bom custobenefício fornece uma fonte valiosa para a tradução de objetivos estratégicos para
objetivos específicos do processo e facilita o controle efetivo do processo. Os KPIs
relevantes podem diferir em sua natureza, incluindo dados financeiros, quantitativos,
qualitativos ou baseados em tempo, e dependerão dos direcionadores estratégicos para o
processo corporativo específico. Tanto quanto possível, esses KPIs devem ser
padronizados nos vários processos e, em particular, nas diferentes variantes do processo
(por exemplo, em diferentes países). Somente essa padronização de desempenho de
processo permite uma análise consistente de desempenho entre processos (por exemplo,
quais processos podem explicar uma queda na satisfação geral do cliente?). Muitas
vezes, igualmente importantes, mas mais difíceis de medir, são os KPIs relacionados a
características de um processo inteiro, como flexibilidade, confiabilidade ou
conformidade.
Estratégias são relacionadas a indivíduos e grupos de influencia dos stakeholders. Assim,
uma avaliação estratégica do BPM tem que avaliar as prioridades reais dos principais
clientes e outras partes interessadas, como a alta administração, acionistas, órgãos
governamentais, etc. Por exemplo, pode-se observar que a mudança de um CEO
frequentemente terá significante impacto sobre a popularidade (ou não) do BPM, mesmo
que a estratégia oficial permaneça a mesma. A consideração das partes interessadas
também inclui uma investigação de como os processos com pontos de contato para as
partes externas são gerenciados, quão bem os pontos de vista externos foram
considerados no projeto do processo e qual influência as partes interessadas externas têm
sobre o design do processo. Essa visão pode ir tão longe que as organizações projetam
conscientemente processos da maneira como são percebidas por seus parceiros de
negócios e, em seguida, começam a posicionar seus serviços nesses processos.

Fonte: Adaptado de Rosemann & Brocke (2015, p. 54).
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Quadro 10: Áreas de capacitação do fator Governança

Tomada de
decisão em
gestão de
processos

Papéis e
responsabilid
ades nos
processos

Articulação
entre
métricas e
performance
dos processos
Padrões para
gestão por
processos
Controles da
gestão por
processos

A definição clara e a execução consistente dos processos de tomada de decisões
relacionados ao BPM, que orientam as ações em circunstâncias antecipadas e
imprevistas, é um desafio crítico para a governança de BPM. Além de quem pode
decidir qual decisão, a velocidade da tomada de decisões e a capacidade de influenciar
a alocação de recursos e as respostas organizacionais para a mudança de processos é
importante. Isso requer alinhamento com os processos de governança relacionados,
como o gerenciamento de mudanças de TI ou o Gerenciamento de continuidade de
negócios.
O elemento central da governança do BPM é a definição das funções e
responsabilidades do processo. Isso abrange toda a gama de funções relacionadas ao
BPM, desde analistas de processos de negócios a proprietários de processos até
potenciais diretores de processos principais. Também engloba todos os comitês
relacionados e os conselhos de decisão envolvidos, como os Comitês de Processo e os
Comitês de Coordenação de Processo. Os deveres e responsabilidades de cada papel
precisam ser claramente especificados, e estruturas de relatórios precisos devem ser
definidas.
Os processos devem existir para garantir a ligação direta entre o desempenho do
processo e os objetivos estratégicos. Embora a saída real do processo seja medida e
avaliada como parte do fator alinhamento estratégico, as responsabilidades e o
processo para coletar as métricas necessárias e vinculá-las aos critérios de desempenho
são consideradas parte da governança do BPM.
Padrões para gestão por processos deve ser bem definido e documentado. Isso inclui,
entre outros, a coordenação de iniciativas de gerenciamento de processos em toda a
organização e diretrizes para o estabelecimento e gerenciamento de medidas de
processo, resolução de problemas, recompensas e estruturas de remuneração.
A governança abrange ciclos regulares de revisão para manter a qualidade e a os
princípios de gestão de processos (por exemplo, “reutilização de processos antes do
desenvolvimento de processos”, “execução de processos baseados em exceções”).

Fonte: Adaptado de Rosemann & Brocke (2015, p. 55).
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Quadro 11: Áreas de capacitação do fator Métodos
Desenho e
modelagem de
processos

Está relacionado aos métodos usados para identificar e conceituar processos de
negócios atuais (As is) e processos futuros (To be). O núcleo desses métodos não é
apenas processar técnicas de modelagem, mas também processar métodos de análise.

Implantação e
execução de
processos

Abrange os próximos estágios do ciclo de vida. Os métodos relacionados ajudam a
transformar modelos de processo em especificações de processos de negócios
executáveis. Métodos relacionados à comunicação desses modelos e métodos de
escalonamento facilitam a execução do processo.
O estágio do ciclo de vida do processo está relacionado a métodos que fornecem
orientação para a coleta e consolidação de dados relacionados ao processo. Estes
dados podem estar relacionados com o controlo do processo (por exemplo, riscos),
ou podem ser medidas de desempenho do processo (por exemplo, tempo, custo e
qualidade).
O estágio inclui todos os métodos que facilitam o desenvolvimento de melhores
processos de negócios. Isso inclui abordagens que suportam as atividades de
aprimoramento de processos (por exemplo, etapas de sequenciamento em um
processo), inovação de processos (por exemplo, técnicas de inovação de processos
lideradas por design), utilização de processos (melhor uso dos recursos existentes,
como pessoas, dados ou sistemas) e derivação de processos (modelos de referência,
benchmarking, etc.).
Avalia os métodos usados para o gerenciamento geral do BPM em toda a empresa e
para projetos específicos de BPM. Este último requer uma integração sólida dos
métodos de BPM com abordagens específicas de gerenciamento de projetos.

Controle e
medição dos
processos

Melhoria e
inovação em
processos

Gerenciamento
de programas
e projetos de
processos

Fonte: Adaptado de Rosemann & Brocke (2015, p. 55).
Quadro 12: Áreas de capacitação do fator Tecnologia da Informação
Desenho e
modelagem de
processos

Implantação e
execução de
processos

Controle e
medição dos
processos
Melhoria e
inovação em
processos
Gerenciamento
de programas e
projetos de
processos

Cobrir o suporte (semi-)automatizado que permite derivação de modelos de processo
a partir de arquivos de log (processo de mineração) e suporte a ferramenta para
modelagem e análise de processos de negócios (por exemplo, animação de processo,
simulação de processo)
Concentra-se na transformação automatizada de modelos de processo em
especificações executáveis e na subsequente execução de processo baseada em fluxo
de trabalho. Isso também inclui soluções relacionadas, como mecanismos de regras
de negócios ou sistemas de gerenciamento de casos. Toda essa categoria de software
é frequentemente rotulada como “sistemas de informação com reconhecimento de
processos”. Aumentos recentes na capacidade de processamento de informações, por
exemplo, por meio de bancos de dados em memória, permitem novos princípios de
projeto de processos, incluindo gerenciamento de processos em tempo real.
Facilitar o gerenciamento (semi-)automatizado de escalonamento de processos, o
tratamento de exceções, a visualização de desempenho (por exemplo, painéis de
controle) e o controle de processos. Existe uma alta demanda para que esse tipo de
solução seja integrada no cenário corporativo (por exemplo, através de sistemas de
Balanced Score-card).
Fornecer suporte (semi-)automatizado para a geração de processos de negócios
aprimorados. Essas podem ser soluções que fornecem ferramentas ágeis (ou seja, de
autoaprendizagem) que ajustam continuamente os processos de negócios com base
em alterações contextuais.
Facilitar a gestão global de diferentes tipos de iniciativas de BPM. Eles fornecem,
entre outros, sistemas de suporte à decisão para proprietários de processos.

Fonte: Adaptado de Rosemann & Brocke (2015, p. 56).
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Quadro 13: Áreas de capacitação do fator Pessoas
Habilidades e
experiência em
processos

Conhecimento
em gestão por
processos

Educação e
aprendizado
em processos
Colaboração e
comunicação
nos processos
Líderes da
gestão por
processos

Concentra-se na abrangência e profundidade das capacidades das partes interessadas
envolvidas à luz dos requisitos específicos de um processo. Essa é uma área de
capacidade importante para os proprietários de processos e todas as partes
interessadas envolvidas no gerenciamento e nas operações de um processo. Além das
habilidades técnicas e metodológicas, as habilidades sociais e comunicativas são
fundamentais para o conjunto de habilidades dos profissionais de BPM de sucesso.
Consolida o conhecimento explícito e tácito sobre os princípios e práticas do BPM.
Avalia o nível de compreensão do BPM, incluindo o conhecimento dos métodos de
gerenciamento de processos e tecnologia da informação, e o impacto que eles têm
sobre os resultados do processo de negócios. Em particular, os analistas de processos
de negócios e o quanto eles podem aplicar seus conhecimentos de gerenciamento de
processos a uma variedade de processos são avaliados nessa área de capacidade.
Mede o comprometimento da organização com o contínuo desenvolvimento e
manutenção das habilidades e conhecimentos relevantes em gerenciamento de
processos. A avaliação abrange a existência, a extensão, a adequação, o escopo do
lançamento e o sucesso real (medido pelo nível de aprendizado) dos programas de
educação em BPM.
Considera as maneiras pelas quais indivíduos e grupos trabalham juntos para alcançar
os resultados desejados do processo. Isso inclui a avaliação relacionada dos padrões
de comunicação entre os participantes do processo e a maneira pela qual o
conhecimento do processo é descoberto, explorado e disseminado.
A avaliação de acordo com esse elemento avalia a disposição de liderar, assumir
responsabilidade e ser responsável pelos processos de negócios. Entre outras, essa
área de capacidade também captura o grau em que as habilidades desejadas de
liderança de processos e os estilos de gerenciamento são realmente praticados.

Fonte: Adaptado de Rosemann & Brocke (2015, p. 56).
Quadro 14: Áreas de capacitação do fator Cultura
Capacidade de
reação à
mudança nos
processos

Valores e
crenças dos
processos

Atitudes e
comportamentos
em processos

Atenção da
liderança aos
processos
Redes sociais de
gestão por
processos

É sobre a receptividade geral da organização para processar a mudança, a propensão
da organização a aceitar a mudança de processo e a adaptação. Também inclui a
capacidade de mudança de processo para limites multifuncionais e para que as
pessoas ajam no melhor interesse do processo.
Investiga o amplo pensamento do processo dentro da organização. Por exemplo, os
membros da organização vêem naturalmente os processos como a maneira como as
coisas são feitas? Os “processos” desempenham um papel proeminente na visão
corporativa, missão e valor. Além disso, essa área de capacitação concentra-se nas
crenças e valores comuns das principais partes interessadas do BPM. Entre eles está
a longevidade do BPM, expressa pela profundidade e amplitude do compromisso
contínuo com o BPM.
Aqueles que estão envolvidos e aqueles que são afetados pelo BPM formam um
item de avaliação adicional no fator “cultura”. Isso inclui, entre outros, a disposição
de questionar as práticas de BPM existentes à luz de possíveis melhorias no
processo. Ele também captura o comportamento real relacionado ao processo (por
exemplo, a disposição de cumprir o design do processo ou a medida em que os
processos recebem prioridade sobre os recursos).
Abrange o nível de comprometimento e atenção aos processos e gestão de processos
demonstrado pelos altos executivos, o grau de atenção ao processo em todos os
níveis e a qualidade da liderança do processo.
Compreendem a existência e influência de comunidades de práticas de BPM, o uso
de técnicas de redes sociais e o reconhecimento e uso de redes informais de BPM.

Fonte: Adaptado de Rosemann & Brocke (2015, p. 57).
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Um benefício percebido do modelo é a sua flexibilidade e a possibilidade de
implementação em cascata. O escopo organizacional é definido como a entidade à qual o
modelo é aplicado. A entidade pode ser uma organização completa ou um subconjunto
de uma organização, como uma localização geográfica, uma divisão, uma unidade de
negócios ou uma subsidiária, ou mesmo um projeto ou um processo. O escopo
organizacional aumenta a flexibilidade da aplicação do modelo. Apesar de o BPM ser
definido como uma abordagem holística em toda a organização, o uso do escopo
organizacional dentro do modelo reflete a realidade de que as organizações podem não
iniciar a implementação de princípios de BPM com uma abordagem corporativa de cima
para baixo, mas sim de baixo para cima, em unidades de negócios ou com projetos
isolados. Além disso, a aplicação do modelo em toda a organização ajuda a obter uma
visão detalhada da situação atual. Uma organização que está se esforçando para uma
abordagem de BPM equilibrada em toda a empresa pode comparar e avaliar entidades
que identifiquem entidades mais maduras para serem usadas como benchmarks internos
e exemplos orientadores, ao mesmo tempo que possibilitam o foco em entidades menos
maduras apoiando sistematicamente suas melhorias. (ROSEMANN e BRUIN, 2005)
Dentro do modelo, o tempo se refere ao momento real no qual o modelo é
aplicado. Na sua aplicação inicial, o modelo BPM Maturity contribui para o primeiro
passo de um projeto de melhoria da maturidade do BPM. Ao se realizar a avaliação da
maturidade atual da organização e do estágio de maturidade desejado, um roteiro de
melhoria pode ser determinado. Após completar o projeto, o modelo pode ser reaplicado
para comparar a maturidade ao longo do tempo e identificar os resultados obtidos após
sua implementação. Essa dimensão permitirá a avaliação do sucesso relativo das
estratégias selecionadas. (ROSEMANN e BRUIN, 2005)
A Figura 9 apresenta o cubo multidimensional do BPMMM.
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Figura 9: Cubo multidimensional BPMMM.

Fonte: adaptado de (ROSEMANN e BRUIN, 2005).

A combinação de fatores, escopo organizacional e o tempo leva a um modelo
multidimensional de Maturidade em BPM. Fatores e nível de maturidade criam uma rede
de cinco por seis, resultando em 30 campos de avaliação ou cubos. Um "cubo" é uma
combinação fator / maturidade e pode ser definido como a menor entidade mensurável
dentro do modelo. A avaliação de 30 cubos permite que as organizações identifiquem e
compreendam seu estágio atual de maturidade de BPM. (ROSEMANN e BRUIN, 2005)
Para verificar a maturidade do BPM, será utilizado nessa pesquisa o BPMMM
proposto por Rosemann e Bruin (2005). A escolha desse modelo de maturidade se deu
pelas seguintes razões:
a. Foi desenvolvido sobre a compreensão contemporânea do BPM como uma
abordagem holística de gestão; (BRUIN, 2009);
a. É baseado em um processo de desenvolvimento acadêmico sólido. Com base em
uma revisão detalhada e abrangente da literatura, as experiências e as versões
preliminares de três modelos de maturidade BPM anteriores foram consolidadas.
O modelo foi validado, refinado e especificado através de uma série de estudos
internacionais envolvendo líderes de pensamento globais de BPM (BRUIN e
ROSEMANN , 2007). Uma série de estudos de caso detalhados em várias
indústrias contribuíram ainda mais para a validação e a compreensão mais
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profunda do modelo (BRUIN, 2009; TÖBE, 2014; TARHAN, TURETKEN e
REIJERS, 2016);
b. O modelo distingue fatores e áreas de capacidade em dois níveis de abstração. Esta
estrutura hierárquica permite diferentes tipos de granularidade na análise. Como
resultado, as definições dos fatores e áreas de capacidade estão disponíveis e
fornecem uma base para uma interpretação consistente (BRUIN, 2009;
NÓBREGA, OLIVEIRA e REBOUÇAS, 2015)
c. O modelo foi aplicado em várias organizações por meio de estudos de caso
documentados, incluindo pesquisas e workshops. (BRUIN, 2009; TÖBE, 2014;
ROSEMANN e BROCKE, 2015; TARHAN, TURETKEN e REIJERS, 2016).
Assim, os elementos centrais foram validados e provados como sendo de
relevância prática em projetos reais.

INSTRUMENTO DE PESQUISA
O questionário piloto é oriundo do trabalho de Araujo (2011), que aplicou o
questionário em uma holding do setor elétrico brasileiro. O questionário é composto de
noventa e cinco (95) perguntas distribuídas entre os seis (6) fatores do modelo BPMMM.
O Quadro 15 exibe as perguntas relacionadas ao fator Alinhamento Estratégico.
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Quadro 15: Questões fator Alinhamento Estratégico.
Área de
Capacitação
Plano de
melhorias de
processos

Questões

Capacidade de
articulação
entre
estratégia e
processos

5. É constatada a contribuição direta dos processos de negócio para o sucesso da
estratégia organizacional
6. Os objetivos estratégicos incorporam claramente as competências dos processos.
7. Os processos impactados por mudanças na estratégia organizacional são
facilmente identificados.
8. Os processos que representam potenciais gargalos à execução da estratégia
organizacional são facilmente identificados.
9. A estratégia organizacional é desenhada a partir das competências dos processos.
10. A estratégia é revista continuamente, a partir das competências dos processos.
11. São utilizados meios para identificar os processos que terão prioridade na
utilização de recursos escassos, quando for o caso.
12 São realizadas comparações do desempenho dos processos internos com os de
outras empresas do setor, ou com empresas internacionais.

Arquitetura de
processos

13. A arquitetura de processos representa o mais alto nível de habilitação dos
processos de negócio.
14. A arquitetura de processos está definida de forma detalhada, reproduzindo com
clareza os principais processos existentes.
15. A arquitetura de processos é derivada de um amplo entendimento da organização,
sob o ponto de vista de processos.
16. A arquitetura de processos tem sido utilizada como um dos principais panoramas
de processos, fornecendo o ponto de partida para análises mais detalhadas.

Medição dos
outputs
(saídas) de
processos

17. Há um entendimento bem definido dos outputs dos processos e dos indicadores
chave de performance (KPIs) relacionados.
18. Os objetivos estratégicos são transformados em metas específicas dos processos,
através dos indicadores chave de performance, facilitando o controle efetivo dos
processos.
19. São utilizados indicadores chave de performance relevantes e de diferentes
naturezas, incluindo financeiros, quantitativos, qualitativos e baseados em tempo e,
em alguns casos, dependentes dos direcionadores estratégicos.
20. São utilizados, também, indicadores chave de performance relacionados à
confiabilidade do processo, verificando se os outputs dos processos seguem os
padrões estabelecidos.
21. São utilizados, também, indicadores chave de performance relacionados à
flexibilidade do processo, conferindo sua capacidade de adaptação a eventuais
mudanças não programadas.

Clientes e
partes
interessadas
nos processos

22. A estratégia de gestão por processos está alinhada com as prioridades atuais dos
clientes-chave e de outras partes envolvidas (alta administração, acionistas, governos
e outros).
23. São considerados os pontos de vista externos no desenho dos processos.
24. As partes interessadas externas têm influência sobre os desenhos de processos.

1. Existe um plano de melhoria de processos que compreende todas as iniciativas de
gestão por processos da sua gerência
2. O plano de melhoria de processos é totalmente elaborado a partir da estratégia
organizacional.
3. O plano de melhoria de processos fornece informações sistemáticas de suas metas
de melhoria.
4. As iniciativas de melhoria de processos contribuem de forma clara para as metas
estratégicas prioritárias.

Fonte: adaptado (ARAUJO, 2011)

O Quadro 16 apresenta as perguntas relacionadas ao fator Governança.
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Quadro 16: Questões fator Governança.
Área
Capacitação
Tomada
decisão
gestão
processos

de

Questões

de
em
por

25. Estão definidos com clareza, e são aplicados os processos de tomada de decisão
da gestão por processos.
26. A execução dos processos de tomada de decisão na gestão por processos é ampla
e consistente, permitindo guiar as ações necessárias em circunstâncias antecipadas
ou postergadas.
27. São claramente definidas as responsabilidades de tomada de decisão na gestão
por processos.
28. Há rapidez na tomada de decisão da gestão por processos.
29. Há grande capacidade organizacional para influenciar a alocação de recursos ao
processo de mudança.
30. Há grande capacidade organizacional para influenciar a reação da organização ao
processo de mudança.

Papéis
e
responsabilidade
no processos

31. São amplamente praticados os papéis e responsabilidades relacionados à gestão
por processos, estando todos definidos de forma clara e específica, desde analistas
até os donos de processos, incluindo o Escritório de Processos e os Comitês
relacionados.
32. Há definição clara e específica dos papéis e responsabilidades dos processos
decisórios do(s) comitê(s) relacionados(s) à gestão por processos, sendo praticados
com regularidade.
33. Há um relatório bem definido da estrutura de papéis e responsabilidades de cada
papel da gestão por processos.

Articulação
entre métricas e
performance dos
processos

34. São utilizados processos específicos para coletar as métricas requeridas dos
processos.
35. São utilizados processos para mensurar a relação do desempenho dos processos
com as metas estratégicas (comparando as métricas coletadas aos objetivos de
performance estabelecidos).

Padrões
gestão
processos

para
por

36. Há coordenação de todas as iniciativas de gestão por processos.
37. As diretrizes definidas para o estabelecimento de componentes da gestão por
processos, como métricas, resolução de conflitos, estruturas de recompensa e
remuneração, são praticadas

Controles
gestão
processos

da
por

38. São aplicados ciclos regulares de controle da qualidade da gestão por processos
em todas as iniciativas de processos.
39. São aplicados ciclos regulares de controle da manutenção dos princípios de
gestão por processos em todas as iniciativas de processos.
40. Há gerenciamento efetivo do cumprimento dos padrões de processos.
41. Há gerenciamento efetivo do grau de cumprimento dos padrões da governança
de processos, como meio de encorajar comportamentos desejados.

Fonte: adaptado (ARAUJO, 2011)

O Quadro 17 exibe as perguntas relacionadas ao fator Métodos.
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Quadro 17: Questões fator Métodos.
Área
de
Capacitação
Desenho
e
modelagem de
processos

Questões

Implantação e
execução
de
processos

44. São empregados métodos relacionados à fase de implantação e execução de
processos, auxiliando na transformação dos modelos em especificação de processos
que possam ser implantados e executados.
45. São empregados métodos relacionados à comunicação dos modelos de processos.

42. São empregadas técnicas definidas de modelagem de processos para identificar
e contextualizar o modelo de processo atual (AS IS).
43. São empregadas técnicas definidas de modelagem de processos para identificar
e contextualizar o modelo de processo futuro (TO Be).

46. São empregados métodos de escalonamento, que designam os responsáveis pelas
atividades nos processos, facilitando sua execução.
Controle
medição
processos

e
de

47. São empregados métodos que orientam a coleta de dados relacionados ao controle
de processos (por exemplo, riscos ou erros).
48. São empregados métodos que orientam a coleta de dados relacionada à medição
da performance dos processos.

Melhoria
inovação

e

49. São empregados métodos que facilitam o desenvolvimento de melhorias em
processos.
50. São empregados métodos que facilitam a utilização de abordagens como
inovação de processos, seis sigma, etc.

Gerenciamento
de programas e
projetos
de
processos

51. São usualmente utilizadas abordagens de gerenciamento de projetos nos
processos.
52. São usualmente utilizadas abordagens de gerenciamento dos programas de
processos.
53. São aplicadas abordagens de gerenciamento da mudança nos projetos ou
programas de processos.

Fonte: adaptado (ARAUJO, 2011)

O Quadro 18 apresenta as perguntas relacionadas ao fator Tecnologia da
Informação.
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Quadro 18: Questões fator Tecnologia da Informação.
Área
de
Capacitação
Desenho
e
modelagem de
processos

Questões

Implantação e
execução
de
processos

56. É realizada a transformação automatizada de modelos de processos em
especificação de processos que possam ser implantados e executados.
57. A execução dos processos é baseada em workflow (fluxos de trabalho
automatizados) ou soluções correlatas, como sistemas de gerenciamento de
documentos ou arquiteturas orientadas a serviço (SOA).

Controle
medição
processos

e
de

58. São empregadas soluções tecnológicas para controle e mensuração de processos,
que facilitam o gerenciamento do escalonamento (semi) automático nos processos, o
tratamento de exceções, o fluxo de trabalho automatizado, a visualização da
performance (ex. painéis de bordo) e o controle baseado em arquivos de registro (log
files) de processos.

Melhoria
inovação
processos

e
em

59. São utilizadas ferramentas de suporte automatizado para a geração de processos
de negócio aprimorados, que ajustam processos de negócio continuamente, com base
em mudanças no contexto dos processos.

Gerenciamento
de programas e
projetos
de
processos

60. São utilizadas ferramentas para gerenciamento dos programas e projetos de
processos, que facilitam a gestão do dia-a-dia desses programas e projetos.

54. Há derivação automática de modelos de processo, a partir de log files (arquivos
registram ações dentro de um sistema).
55. Há suporte geral de ferramental para modelagem e análise de processos de
negócio (ex. animação e simulação de processos).

Fonte: adaptado (ARAUJO, 2011)

O Quadro 19 mostra as perguntas relacionadas ao fator Pessoas.
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Quadro 19: Questões fator Pessoas.
Área de
Capacitação
Habilidades e
experiência em
processos

Questões

Conhecimento
em gestão por
processos

63. Os princípios e práticas de gestão por processos são conhecidos em
profundidade.
64. Existe entendimento da gestão por processos à nível organizacional, incluindo
conhecimento dos métodos e da tecnologia da informação relacionados.
65. Existe entendimento dos impactos decorrentes da gestão por processos no
resultado dos processos empresariais.

Educação
e
aprendizado em
processos

66. Existe comprometimento da organização no desenvolvimento dos conhecimentos
e habilidades relevantes de processos.
67. Existe comprometimento da organização na manutenção dos conhecimentos e
habilidades relevantes de processos.
68. A extensão atual dos programas educacionais de processos é adequada ás
necessidades da empresa.
69. A frequência atual dos programas educacionais de processos é adequada ás
necessidades da empresa.
70. Os programas educacionais de processos abrangem toda a equipe.
71. Os programas educacionais de processos são adequados e bem-sucedidos,
segundo a avaliação do nível de aprendizagem dos participantes.
72. Os instrutores dos programas educacionais de processos possuem qualificação
diferenciada no mercado.
73. Os programas de certificação em gestão por processos possuem qualificação
diferenciada no mercado.

Colaboração
comunicação

e

74. O trabalho conjunto de indivíduos e grupos, buscando alcançar os resultados
desejados nos processos, é uma prática comum.
75. Há um alto grau de comunicação entre as partes interessadas dos processos.
76. Cada processo é mapeado e analisado em conjunto por todas as partes
interessadas.
77. Cada processo é bastante disseminado entre todas as partes interessadas.

de
de

78. Os colaboradores demonstram vontade de liderar e assumir responsabilidades nos
processos de negócio.
79. As habilidades desejadas de liderança são exercidas em um nível satisfatório nos
processos.
80. O estilo desejado de gestão dos processos é exercido em um nível satisfatório.

Líderes
gestão
processos

61. As partes interessadas envolvidas nos processos possuem habilidades
abrangentes, considerando as exigências para atuação em cada papel exercido nos
processos.
62. As partes interessadas envolvidas nos processos possuem experiência profunda,
considerando as exigências para atuação em cada papel exercido nos processos.

Fonte: adaptado (ARAUJO, 2011)

O Quadro 20 exibe as perguntas relacionadas ao fator Cultura.
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Quadro 20: Questões fator Cultura.
Área
de
Capacitação
Capacidade de
reação
à
mudança
nos
processos

Questões

Valores
crenças
processos

e
dos

84. Os colaboradores entendem os processos da forma como são executados.
85. A organização possui crenças e valores comuns dos papéis da gestão por
processos.
86. A organização possui crenças e valores comuns dos benefícios da gestão por
processos (incluindo sua longevidade, expressa pela profundidade e abrangência do
comprometimento constante).

Atitudes
e
comportamentos
em processos

87. Os envolvidos na gestão por processos sentem-se impulsionados a questionar as
práticas existentes, a partir do potencial de melhoria dos processos.
88. O relato atual do desempenho dos processos demonstra atitudes e
comportamentos positivos dos envolvidos na gestão dos processos.
89. O relato atual do desempenho dos processos demonstra atitudes e
comportamentos positivos das partes afetadas pela gestão dos processos.

Atenção
liderança
processos

da
aos

90. Os gestores demonstram comprometimento e atenção aos processos e à gestão
por processos.
91. É empreendida atenção aos processos em todos os níveis hierárquicos.
92. Há qualidade em todos os níveis de liderança exercidos nos processos.

Redes sociais de
gestão
por
processos

93. As comunidades de prática de gestão por processos exercem influência na
organização.
94. São utilizadas técnicas de redes sociais de processos.
95. As redes informais de gestão por processos são reconhecidas e utilizadas.

81. A organização apresenta-se receptiva para a mudança, demonstrando propensão
a aceitar e a adaptar-se às mudanças nos processos.
82. As pessoas que atuam nos processos demonstram habilidade de atuação com foco
nos melhores interesses dos processos.
83. Os envolvidos nas fronteiras dos processos demonstram habilidade de atuação
com foco nos melhores interesses dos processos.

Fonte: adaptado (ARAUJO, 2011)

Responderam à pesquisa vinte e um colaboradores (21), sendo 81% homens e 19%
mulheres. Dos 21 respondentes 33,3% eram graduados e 61,9% possuíam pós-graduação.
Ao final da análise de Araujo (2011) posicionou o nível de maturidade da unidade de
análise no estágio 1-Inicial e o estado desejado em 4-Gerenciado. Apesar do resultado
apresentado por Araujo (2011), não foram apresentados em seu trabalho análise de
validade de conteúdo, avaliação da consistência interna do instrumento e validação dos
constructos.
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3.

MÉTODO
Este capítulo busca apresentar a a classificação metodológica e o método da

pesquisa. A classificação metodológica descreve como o estudo pode ser classificado, do
ponto de vista metodológico. O método descreve os meios utilizados para se alcançar os
objetivos da pesquisa, ou seja, quais os procedimentos de pesquisa utilizados neste
trabalho.

CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA
De acordo com Silva e Menezes (2005, p. 20) as pesquisas podem ser classificadas
quanto:
a. Sua natureza;
b. Sua forma de abordagem do problema;
c. Seus objetivos;
d. Seus procedimentos técnicos.
Do ponto de vista de sua natureza as pesquisas são classificadas em:
a. Pesquisa Básica: Segundo Silva e Menezes (2005, p. 20) “objetiva gerar
conhecimentos novos úteis para o avanço da ciência sem aplicação prática prevista.
Envolve verdades e interesses universais.”;
b. Pesquisa Aplicada: De acordo com Silva e Menezes (2005, p. 20) “objetiva gerar
conhecimentos para aplicação prática e dirigidos à solução de problemas
específicos. Envolve verdades e interesses locais”.
Do ponto de vista de sua natureza essa pesquisa classifica-se em pesquisa
aplicada, pois tem como objetivo à solução de problemas específicos envolvendo
verdades e interesses locais, no caso dessa pesquisa a aplicação do Business Process
Management Maturity Model (BPMMM) para avaliar a maturidade em gestão por
processos na unidade de análise.
Do ponto de vista da forma de abordagem do problema as pesquisas se classificam
em:
a. Pesquisa Quantitativa: Segundo Silva e Menezes (2005, p. 20) “tudo pode ser
quantificável, o que significa traduzir em números opiniões e informações para
classificá-las e analisá-las. Requer o uso de recursos e de técnicas”;
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b. Pesquisa Qualitativa: De acordo com Silva e Menezes (2005, p. 20) “considera
que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo
indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser
traduzido em números”
Quanto à forma de abordagem do problema, essa pesquisa possui característica
qualitativa, em que se privilegia a técnica de entrevistas.
Quanto aos objetivos gerais essa pesquisa se caracteriza como exploratória, pois
segundo Gil (2002, p. 41)
“Estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior
familiaridade com o problema, com vistas a torna-lo mais
explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer que estas
pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias
ou a descoberta de intuições. ”
Segundo Prodanov e Freitas (2013, p. 51-52)
“Quando a pesquisa se encontra na fase preliminar, tem como
finalidade proporcionar mais informações sobre o assunto que
vamos

investigar,

possibilitando

sua

definição

e

seu

delineamento, isto é, facilitar a delimitação do tema da pesquisa;
orientar a fixação dos objetivos e a formulação das hipóteses ou
descobrir um novo tipo de enfoque para o assunto. Assume, em
geral, as formas de pesquisas bibliográficas e estudos de caso.
De acordo com Oliveira (2011), a pesquisa exploratória costuma envolver uma
abordagem qualitativa, tal como o uso de grupos de discussão com amostras pequenas e
não-representativas; os métodos empregados compreendem: levantamentos em fontes
secundárias, levantamentos de experiências, estudos de casos selecionados e observação
informal. O seu objetivo é prover critérios e compreensão. As constatações são
experimentais e o resultado, geralmente, seguido por outras pesquisas exploratórias ou
conclusivas.
Portanto, uma vez que é realizado nessa pesquisa uma revisão bibliográfica, a fim
de contextualizar os conceitos relacionados a pesquisa, e avaliar a maturidade em gestão
por processos, através de uma abordagem qualitativa, a fim de prover critérios e
compreensão, pode-se classifica-la quanto aos seus objetivos gerais como exploratória.

73
As pesquisas podem ser classificadas quanto aos seus procedimentos técnicos em:
a. Pesquisa Bibliográfica - Para Gil (2002, p. 44) “é desenvolvida com base em
material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”;
b. Pesquisa Documental - Elaborada a partir de materiais que não receberam
tratamento analítico, como relatórios e documentos internos de organizações (GIL,
2002, p. 45);
c. Pesquisa Experimental - De acordo com Gil (2002, p. 47) “consiste em
determinar um objeto de estudo, selecionar as variáveis que seriam capazes de
influenciá-lo, definir as formas de controle e de observação dos efeitos que a
variável produz no objeto”;
d. Pesquisa Expost-Facto - Gil (2002, p. 49) “neste tipo de pesquisa o estudo foi
realizado após a ocorrência de variações na variável dependente no curso natural
dos acontecimentos”;
e. Estudo de Coorte - Gil (2002, p. 50) caracteriza como “um grupo de pessoas que
têm alguma característica comum, constituindo uma amostra a ser acompanhada
por certo período de tempo, para se observar e analisar o que acontece com elas”;
f. Levantamento - Gil (2002, p. 50) define como a “interrogação direta das pessoas
cujo comportamento se deseja conhecer. ”;
g. Estudo de Campo - Segundo Gil (2002, p. 53) “a pesquisa é desenvolvida por
meio da observação direta das atividades do grupo estudado e de entrevistas com
informantes para captar suas explicações e interpretações do que ocorre no grupo.
”;
h. Estudo de Caso - é a estratégia escolhida ao se examinarem acontecimentos
contemporâneos, mas quando não se podem manipular comportamentos
relevantes. Possui vantagem distinta sobre outras técnicas quando se faz uma
questão do tipo "como" ou "por que" sobre um conjunto contemporâneo de
acontecimentos sobre o qual o pesquisador tem pouco ou nenhum controle. (YIN,
2001, p. 27-28). É um tipo de pesquisa qualitativa e/ou quantitativa, entendido
como uma categoria de investigação que tem como objeto o estudo de uma unidade
de forma aprofundada, podendo tratar-se de um sujeito, de um grupo de pessoas,
de uma comunidade etc. (PRODANOV e FREITAS, 2013)
i. Pesquisa-Ação - Para Gil (2002, p. 55) “caracteriza-se pela interação entre
pesquisadores e membros das situações investigadas”;
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j. Pesquisa Participante - Mesmo que pesquisa ação, mas envolve a distinção entre
ciência popular e ciência dominante (GIL, 2002, p. 56).
Com base nas definições de procedimentos técnicos, ocorreram pesquisa
bibliográfica, com a finalidade de contextualizar os conceitos das atividades de gestão e
fiscalização de contratos e levantar os diferentes modelos de avaliação de maturidade em
BPM, e estudo de caso, uma vez que, realizou-se uma investigação que teve como objeto
de estudo uma unidade específica.

MÉTODO DE ESTUDO DE CASO
O

método

do

estudo

de

caso

consiste

no

desenvolvimento

da teoria, a seleção dos casos e a definição das medidas específicas para o processo de
planejamento, coleta de dados, análise e conclusão. A Figura 10 mostra as etapas do
método do estudo de caso.
Figura 10: Método do estudo de caso

Fonte: Adaptado de YIN (2001).

Para verificar a maturidade do BPM, será utilizado o BPMMM proposto por
Rosemann e Bruin (2005) com objetivos descritivos e prescritivos, ou seja, para avaliar o
estado atual e os níveis desejáveis de maturidade futura, fornecendo orientação sobre
como implementa-lo de acordo com as medidas de melhoria.
Esse modelo avalia o nível da organização sob a ótica de fatores. Os fatores a
serem medidos são:
a. Strategic Alignment (Alinhamento estratégico): O alinhamento do BPM com os
objetivos estratégicos e operacionais da empresa;
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b. People (Pessoas); Conhecimento, habilidades, treinamento, capacidades, etc. Das
pessoas envolvidas com BPM.
c. Culture (Cultura); A aceitação, prática e promoção do BPM relacionada aos
processos da organização;
d. Methods (Método): A adoção formal, bem definida na condução do BPM;
e. Governance (Governança): A atribuição de responsabilidade e prestação de contas
para as práticas de BPM para o pessoal relacionado com os processos da
organização;
f. IT/IS (Tecnologia da Informação/ Sistemas): O uso de TI ou sistemas na
implementação e condução das práticas de BPM.
Para cada um dos fatores são definidas as características para cada nível de
maturidade. Os níveis de maturidade são:
a. Initial State (Estado Inicial);
b. Repeated (Repetido);
c. Defined (Definido);
d. Managed (Gerenciado);
e. Sustained (Sustentável).
Para cada assertiva é utilizada uma escala Likert de zero a cinco, sendo zero (0)
correspondente a “Não se aplica/Não sei responder” e de um a cinco correspondentes aos
níveis de maturidade. Como resultado a combinação dos seis fatores com os cinco níveis
de maturidade definem uma matriz que lista para cada fator o seu grau de maturidade.
Foi utilizado questionário auto aplicado com o intuito de permitir seu
preenchimento sem a interferência do entrevistador e flexibilizar o horário de seu
preenchimento. Outro ponto chave para a aplicação do questionário foi a utilização de
uma ferramenta que permitisse ao entrevistador interromper e retornar ao seu
preenchimento sempre que desejado. Utilizou-se para isso uma ferramenta online
disponível em http://www.onlinepesquisa.com que possui tal funcionalidade.
Com o tipo de método de entrevista escolhido tem influência direta na elaboração
das perguntas, em um primeiro momento, foi criado um grupo focal com o intuito de
contribuir para a montagem e teste do questionário. Foi aplicado um questionário piloto
afim de refinar o questionário para que posteriormente fosse aplicado ao restante dos
entrevistados. Nessa etapa o questionário piloto foi aplicado a três colaboradores para que
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estes avaliassem a duração, complexidade e consistência das perguntas. Os colaboradores
foram escolhidos pelo seu conhecimento sobre o assunto, tempo de companhia e
experiência profissional. Fizeram parte do grupo focal dois administradores plenos, um
com função de coordenação e outro com função de consultor, e um engenheiro de
produção sênior com função de coordenação. Todos os participantes com mais de dez
anos de companhia e mais de três anos na unidade de análise.
O questionário piloto é oriundo do trabalho de Araujo (2011), que aplicou o
questionário em uma holding do setor elétrico brasileiro. O questionário é composto de
noventa e cinco (95) perguntas distribuídas entre os seis (6) fatores do modelo BPMMM.
Após a aplicação do questionário piloto foram listados junto aos participantes as
principais dificuldades encontradas e pontos fracos e fortes do mesmo para seu refino.
Nessa etapa foram alterados o texto das perguntas e retiradas perguntas que foram
consideradas desnecessárias ou redundantes, uma vez que a principal crítica apresentada
foi o tempo gasto para responder o questionário. Após essa etapa, o questionário teve seu
tamanho reduzido para quarenta e nove (49) perguntas, quarente e seis (46) a menos que
o questionário piloto, distribuídas nas mesmas áreas de capacitação.
Os Quadro 21 ao Quadro 32 mostram as alterações feitas nas assertivas.
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Quadro 21: Alterações assertivas fator alinhamento estratégico.
Área de capacitação

Plano de melhorias de processos

Capacidade de articulação entre estratégia e processos

Arquitetura de processos

Medição dos outputs (saídas) de processos

Clientes e partes interessadas nos processos

Assertiva Original

Status

1

Removido

2

Mantido

3

Removido

4

Mantido

2

5

Mantido

3

6

Removido

7

Mantido

4

8

Mantido

5

9

Removido

10

removido

11

Mantido

12

removido

13

removido

14

mantido

7

15

mantido

8

16

removido

17

Mantido

18

removido

19

removido

20

removido

21

removido

22

Mantido

23

removido

24

removido

Fonte: Elaboração própria.

Nova Assertiva
1

6

9

10
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Quadro 22: Alterações assertivas fator Governança.
Área de capacitação

Tomada de decisão em gestão por processos

Papéis e responsabilidade nos processos
Articulação entre métricas e performance dos
processos
Padrões para gestão por processos

Controles da gestão por processos

Assertiva Original

Status

25

removido

26

Mantido

27

removido

Nova Assertiva
11

28

Mantido

29

removido

30

Mantido

13

31

Mantido

14

32

Mantido

15

33

removido

34

removido

35

Mantido

16

36

Mantido

17

37

Mantido

18

38

Mantido

19

39

removido

40

Mantido

41

removido

12

20

Fonte: Elaboração própria.
Quadro 23: Alterações assertivas fator Métodos.
Área de capacitação
Desenho e modelagem de processos

Implantação e execução de processos

Controle e medição de processos
Melhoria e inovação
Gerenciamento de programas e projetos de
processos

Assertiva Original

Status

Nova Assertiva

42

Mantido

21

43

Mantido

22

44

Mantido

23

45

removido

46

Mantido

47

removido

48

Mantido

25

49

Mantido

26

50

removido

51

Mesclados

27

52

Mesclados

27

53

Mesclados

27

Fonte: Elaboração própria.

24
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Quadro 24: Alterações assertivas fator Tecnologia da informação.
Área de capacitação

Assertiva Original Status

Nova Assertiva

54 Mesclados

28

55 Mesclados

28

56 Mantido

29

Implantação e execução de processos

57 Mantido

30

Controle e medição de processos

58 Mantido

31

Melhoria e inovação em processos

59 Mantido

32

Gerenciamento de programas e projetos de
processos

60 Mantido

33

Desenho e modelagem de processos

Fonte: Elaboração própria.
Quadro 25: Alterações assertivas fator Pessoas.
Área de capacitação

Habilidades e experiência em processos
Conhecimento em gestão por processos

Educação e aprendizado em processos

Colaboração e comunicação

Líderes de gestão de processos

Assertiva Original

Status

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

removido
Mantido
removido
Mantido
Mantido
Mantido
removido
removido
removido
alterado
removido
removido
removido
removido
removido
Mantido
Mantido
Mantido
removido
removido

Fonte: Elaboração própria.

Nova Assertiva

34
35
36
37

38

39
40
41
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Quadro 26: Alterações assertivas fator Cultura.
Área de capacitação

Assertiva Original Status

Capacidade de reação à mudança nos
processos
Valores e crenças dos processos
Atitudes e comportamentos em
processos
Atenção da liderança aos processos

Redes sociais de gestão por processos

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

Mantido
Mantido
removido
Mantido
Mantido
removido
Mantido
removido
removido
Mantido
removido
removido
Mantido
removido
Mantido

Nova Assertiva

42
43
44
45
46

47

48
49

Fonte: Elaboração própria.

Outra alteração se deu em relação a distinção entre a visão atual e a situação
desejada, no questionário piloto o texto das perguntas eram as mesmas para as duas
visões. Após o refino o conjunto de perguntas para as visões foram alteradas de forma a
representar de forma mais assertiva a que tempo se trata as perguntas e o que se desejava
descobrir, por exemplo, na pergunta onze (11) da visão atual tem-se a pergunta: “A
execução dos processos de tomada de decisão na gestão por processos é ampla e
consistente, permitindo guiar as ações necessárias em circunstâncias antecipadas ou
postergadas”, já na visão de futuro “A execução dos processos de tomada de decisão na
gestão por processos deve ser ampla e consistente, permitindo guiar as ações necessárias
em circunstâncias antecipadas ou postergadas.”.
As questões relacionadas ao fator alinhamento estratégico estão no Quadro 27.
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Quadro 27: Novas questões fator alinhamento estratégico.
Área
de
Capacitação
Plano
de
melhorias
de
processos

Capacidade de
articulação entre
estratégia
e
processos

Arquitetura
processos

de

Medição
dos
outputs (saídas)
de processos
Clientes e partes
interessadas nos
processos

Questões Visão Atual

Questões Visão Futuro

1. O plano de melhoria de processos é
totalmente elaborado a partir da
estratégia organizacional.
2. As iniciativas de melhoria de
processos contribuem de forma
clara para as metas estratégicas
prioritárias.
3. É constatada a contribuição direta
dos processos de negócio para o
sucesso da estratégia organizacional
4. Os processos impactados por
mudanças
na
estratégia
organizacional são facilmente
identificados.
5. Os processos que representam
potenciais gargalos à execução da
estratégia
organizacional
são
facilmente identificados.
6. São
utilizados
meios
para
identificar os processos que terão
prioridade na utilização de recursos
escassos, quando for o caso.
7. A arquitetura de processos está
definida de forma detalhada,
reproduzindo com clareza os
principais processos existentes.
8. A arquitetura de processos é
derivada
de
um
amplo
entendimento da organização, sob o
ponto de vista de processos.
9. Há um entendimento bem definido
dos outputs dos processos e dos
indicadores chave de performance
(KPIs) relacionados.
10. A estratégia de gestão por processos
está alinhada com as prioridades
atuais dos clientes-chave e de outras
partes
envolvidas
(alta
administração, acionistas, governos
e outros).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

O plano de melhoria de processos deve
ser totalmente elaborado a partir da
estratégia organizacional.
As iniciativas de melhoria de processos
devem contribuir de forma clara para as
metas estratégicas prioritárias.
Os processos de negócio devem
contribuir diretamente para o sucesso da
estratégia organizacional.
Os processos impactados por mudanças
na estratégia organizacional devem ser
facilmente identificados.
Os processos que representam potenciais
gargalos à execução da estratégia
organizacional devem ser facilmente
identificados.
Devem ser utilizados meios para
identificar os processos que terão
prioridade na utilização de recursos
escassos.

7.

A arquitetura de processos deve ser
definida
de
forma
detalhada,
reproduzindo com clareza os principais
processos existentes.
8. A arquitetura de processos deve ser
derivada de um amplo entendimento da
organização, sob o ponto de vista de
processos.
9. Deve haver um entendimento bem
definido dos outputs dos processos e dos
indicadores chave de performance
(KPIs) relacionados.
10. A estratégia de gestão por processos
deve estar alinhada com as prioridades
atuais dos clientes-chave e de outras
partes envolvidas (alta administração,
acionistas, governos e outros).

Fonte: Elaboração própria.

As questões relacionadas ao fator Governança estão no Quadro 28.
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Quadro 28: Perguntas fator Governança.
Área de
Capacitação
Tomada de decisão
em gestão por
processos

Papéis e
responsabilidade no
processos

Articulação entre
métricas e
performance dos
processos

Padrões para gestão
por processos

Controles da gestão
por processos

Questões Visão Atual

Questões Visão Futuro

11. A execução dos processos de
tomada de decisão na gestão por
processos é ampla e consistente,
permitindo guiar as ações
necessárias em circunstâncias
antecipadas ou postergadas.
12. Há rapidez na tomada de decisão
da gestão por processos.
13. Há grande capacidade
organizacional para influenciar a
reação da organização ao
processo de mudança.

11. A execução dos processos de tomada
de decisão na gestão por processos
deve ser ampla e consistente,
permitindo guiar as ações necessárias
em circunstâncias antecipadas ou
postergadas.
12. Deve haver rapidez na tomada de
decisão da gestão por processos.

14. São amplamente praticados os
papéis e responsabilidades
relacionados à gestão por
processos, estando todos
definidos de forma clara e
específica, desde analistas até os
donos de processos, incluindo o
Escritório de Processos e os
Comitês relacionados.
15. Há definição clara e específica
dos papéis e responsabilidades
dos processos decisórios do(s)
comitê(s) relacionados(s) à gestão
por processos, sendo praticados
com regularidade.
16. São utilizados processos para
mensurar a relação do
desempenho dos processos com
as metas estratégicas
(comparando as métricas
coletadas aos objetivos de
performance estabelecidos).
17. Há coordenação de todas as
iniciativas de gestão por
processos.
18. As diretrizes definidas para o
estabelecimento de componentes
da gestão por processos, como
métricas, resolução de conflitos,
estruturas de recompensa e
remuneração, são praticadas.
19. São aplicados ciclos regulares de
controle da qualidade da gestão
por processos em todas as
iniciativas de processos.
20. Há gerenciamento efetivo do
cumprimento dos padrões de
processos.

13. Deve haver grande capacidade
organizacional para influenciar a
reação da organização ao processo de
mudança.
14. Devem ser amplamente praticados na
empresa os papéis e responsabilidades
relacionados à gestão por processos,
estando todos definidos de forma clara
e específica, desde analistas até os
donos de processos, incluindo o
Escritório de Processos e os Comitês
relacionados.
15. Deve existir definição clara e
específica
dos
papéis
e
responsabilidades
dos
processos
decisórios
do(s)
comitê(s)
relacionados(s) à gestão por processos,
sendo praticados com regularidade.
16. Devem ser utilizados processos para
mensurar a relação do desempenho dos
processos com as metas estratégicas
(comparando as métricas coletadas aos
objetivos
de
performance
estabelecidos).
17. Deve existir coordenação de todas as
iniciativas de gestão por processos.
18. Devem ser definidas e praticadas
diretrizes para o estabelecimento de
componentes da gestão por processos,
como métricas, resolução de conflitos,
estruturas
de
recompensa
e
remuneração.
19. Devem ser aplicados ciclos regulares
de controle da qualidade da gestão por
processos em todas as iniciativas de
processos.
20. Deve haver gerenciamento efetivo do
cumprimento
dos
padrões
de
processos.

Fonte: Elaboração própria.

As questões relacionadas ao fator Métodos estão no
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Quadro 29.
Quadro 29: Novas questões fator Métodos.
Área de
Capacitação
Desenho e
modelagem de
processos

Implantação e
execução de
processos

Controle e
medição de
processos

Melhoria e
inovação
Gerenciamento
de programas e
projetos de
processos

Questões Visão Atual

Questões Visão Futuro

21. São empregadas técnicas definidas
de modelagem de processos para
identificar e contextualizar o
modelo de processo atual (AS IS).
22. São empregadas técnicas definidas
de modelagem de processos para
identificar e contextualizar o
modelo de processo futuro (TO
Be).
23. São empregados métodos
relacionados à fase de implantação
e execução de processos,
auxiliando na transformação dos
modelos em especificação de
processos que possam ser
implantados e executados.
24. São empregados métodos de
escalonamento, que designam os
responsáveis pelas atividades nos
processos, facilitando sua
execução.
25. São empregados métodos que
orientam a coleta de dados
relacionados ao controle e à
medição da performance dos
processos.
26. São empregados métodos que
facilitam o desenvolvimento de
melhorias em processos.
27. São utilizadas abordagens de
gestão (projeto, mudanças,
programas,...) nos processos

21. Devem ser empregadas técnicas
definidas de modelagem de processos
para identificar e contextualizar o
modelo de processo atual (AS IS).
22. Devem ser empregadas técnicas
definidas de modelagem de processos
para identificar e contextualizar o
modelo de processo futuro (TO Be).
23. Devem ser empregados métodos
relacionados à fase de implantação e
execução de processos, auxiliando na
transformação dos modelos em
especificação de processos que possam
ser implantados e executados.
24. Devem ser empregados métodos de
escalonamento, que designam os
responsáveis pelas atividades nos
processos, facilitando sua execução.

25. Devem ser empregados métodos que
orientam a coleta de dados relacionados
ao controle e à medição da performance
dos processos.
26. Devem ser empregados métodos que
facilitam o desenvolvimento de
melhorias em processos.
27. Devem ser utilizadas abordagens de
gestão (projeto, mudanças,
programas,...) nos processos

Fonte: Elaboração própria.

As questões relacionadas ao fator Tecnologia da informação estão no Quadro 30.
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Quadro 30: Novas questões fator Tecnologia da Informação.
Área de
Capacitação
Desenho e
modelagem de
processos
Implantação e
execução de
processos

Controle e
medição de
processos

Melhoria e
inovação em
processos

Gerenciamento
de programas e
projetos de
processos

Questões Visão Atual

Questões Visão Futuro

28. Há ferramental para modelagem e
análise de processos de negócio (ex.
animação
e
simulação
de
processos).
29. É realizada a transformação
automatizada de modelos de
processos em especificação de
processos
que
possam
ser
implantados e executados.
30. A execução dos processos é
baseada em workflow (fluxos de
trabalho
automatizados)
ou
soluções correlatas, como sistemas
de gerenciamento de documentos
ou arquiteturas orientadas a serviço
(SOA).
31. São
empregadas
soluções
tecnológicas para controle e
mensuração de processos, que
facilitam o gerenciamento do
escalonamento (semi) automático
nos processos, o tratamento de
exceções, o fluxo de trabalho
automatizado, a visualização da
performance (ex. painéis de bordo)
e o controle baseado em arquivos de
registro (log files) de processos.
32. São utilizadas ferramentas de
suporte automatizado para a
geração de processos de negócio
aprimorados,
que
ajustam
processos
de
negócio
continuamente, com base em
mudanças no contexto dos
processos.
33. São utilizadas ferramentas para
gerenciamento dos programas e
projetos de processos, que facilitam
a gestão do dia-a-dia desses
programas e projetos.

28. Deve haver ferramental para modelagem
e análise de processos de negócio (ex.
animação e simulação de processos).
29. Deve ser realizada a transformação
automatizada de modelos de processos
em especificação de processos que
possam ser implantados e executados.
30. A execução dos processos deve ser
baseada em workflow (fluxos de
trabalho automatizados) ou soluções
correlatas,
como
sistemas
de
gerenciamento de documentos ou
arquiteturas orientadas a serviço (SOA).

31. Devem ser empregadas soluções
tecnológicas para controle e mensuração
de processos, que facilitam o
gerenciamento do escalonamento (semi)
automático nos processos, o tratamento
de exceções, o fluxo de trabalho
automatizado, a visualização da
performance (ex. painéis de bordo) e o
controle baseado em arquivos de registro
(log files) de processos.
32. Devem ser utilizadas ferramentas de
suporte automatizado para a geração de
processos de negócio aprimorados, que
ajustam
processos
de
negócio
continuamente, com base em mudanças
no contexto dos processos.

33. Devem ser utilizadas ferramentas para
gerenciamento dos programas e projetos
de processos, que facilitam a gestão do
dia-a-dia desses programas e projetos.

Fonte: Elaboração própria.

As questões relacionadas ao fator Pessoas estão no Quadro 31.
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Quadro 31: Novas questões fator Pessoas.
Área
de
Capacitação
Habilidades
e
experiência em
processos

Conhecimento
em gestão por
processos

Educação
e
aprendizado em
processos

Colaboração
comunicação

Líderes
gestão
processos

e

de
de

Questões Visão Atual

Questões Visão Futuro

34. As partes interessadas envolvidas
nos processos possuem experiência
profunda,
considerando
as
exigências para atuação em cada
papel exercido nos processos.
35. Existe entendimento da gestão por
processos, incluindo conhecimento
dos métodos e da tecnologia da
informação relacionados.
36. Existe entendimento dos impactos
decorrentes da gestão por processos
no resultado dos processos
empresariais.
37. Existe
comprometimento
da
organização no desenvolvimento e
manutenção dos conhecimentos e
habilidades relevantes de processos.
38. Os treinamentos em processos
abrangem toda a equipe.
39. Cada processo é mapeado e
analisado em conjunto por todas as
partes interessadas.
40. Cada
processo
é
bastante
disseminado entre todas as partes
interessadas.
41. Os colaboradores demonstram
vontade de liderar e assumir
responsabilidades nos processos de
negócio.

34. As partes interessadas envolvidas nos
processos devem possuir experiência
profunda, considerando as exigências
para atuação em cada papel exercido nos
processos.
35. Deve existir entendimento da gestão por
processos à nível organizacional,
incluindo conhecimento dos métodos e
da
tecnologia
da
informação
relacionados.
36. Deve existir entendimento dos impactos
decorrentes da gestão por processos no
resultado dos processos empresariais.
37. Deve existir comprometimento da
organização no desenvolvimento dos
conhecimentos e habilidades relevantes
de processos.
38. Os treinamentos em processos devem
abranger toda a equipe.
39. Cada processo deve ser mapeado e
analisado em conjunto por todas as
partes interessadas.
40. Cada processo deve ser disseminado
entre todas as partes interessadas.
41. Os colaboradores devem demonstrar
vontade
de
liderar
e assumir
responsabilidades nos processos de
negócio.

Fonte: Elaboração própria.

As questões relacionadas ao fator Cultura estão no Quadro 32.
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Quadro 32: Novas questões fator Cultura.
Área
de
Capacitação
Capacidade de
reação
à
mudança
nos
processos

Valores
crenças
processos

e
dos

Atitudes
e
comportamentos
em processos

Atenção
liderança
processos

da
aos

Redes sociais de
gestão
por
processos

Questões Visão Atual

Questões Visão Futuro

42. A
organização
apresenta-se
receptiva para a mudança,
demonstrando propensão a aceitar
e a adaptar-se às mudanças nos
processos.
43. As pessoas que atuam nos
processos demonstram habilidade
de atuação com foco nos melhores
interesses dos processos.
44. Os colaboradores entendem os
processos da forma como são
executados.
45. A organização possui crenças e
valores comuns dos papéis e
benefícios
da
gestão
por
processos.
46. Os envolvidos na gestão por
processos
sentem-se
impulsionados a questionar as
práticas existentes, a partir do
potencial de melhoria dos
processos.
47. Os
gestores
demonstram
comprometimento e atenção aos
processos e à gestão por
processos.
48. As comunidades de prática de
gestão por processos exercem
influência na organização.
49. As redes informais de gestão por
processos são reconhecidas e
utilizadas.

42. A organização deve apresentar-se
receptiva para a mudança, demonstrando
propensão a aceitar e a adaptar-se às
mudanças nos processos.
43. As pessoas que atuam nos processos
devem demonstrar habilidade de atuação
com foco nos melhores interesses dos
processos.
44. Os colaboradores devem entender os
processos da forma como são executados.
45. A organização deve possuir crenças e
valores comuns dos papéis da gestão por
processos.
46. Os envolvidos na gestão por processos
devem
sentir-se
impulsionados
a
questionar as práticas existentes, a partir
do potencial de melhoria dos processos.

47. Os
gestores
devem
demonstrar
comprometimento e atenção aos processos
e à gestão por processos.
48. As comunidades de prática de gestão por
processos devem exercer influência na
organização.
49. As redes informais de gestão por processos
devem ser reconhecidas e utilizadas.

Fonte: Elaboração própria.

Após o refino, o questionário foi aplicado aos gerentes e fiscais de contrato e a
equipe de apoio, além dos coordenadores, gerentes setoriais e gerente de linha. Um link
foi enviado de forma automática através da própria ferramenta para que os entrevistados
pudessem responder ao questionário. Cada entrevistado recebeu em seu e-mail
corporativo um link individual que dava acesso ao questionário e permitia interromper
seu preenchimento e retoma-lo sempre que desejado.
Após a aplicação do questionário, foi verificada a validade de conteúdo, onde é
realizada a avaliação de dados perdidos com objetivo de verificar se as variáveis do
instrumento possuíam valores válidos e se estes estavam disponíveis para as próximas
análises. (HAIR JR, BLACK, et al., 2009, p. 65)
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Realizada a validade de conteúdo, foi feita a avaliação da consistência interna do
instrumento. Para isso utilizou-se o coeficiente Alfa de Cronbach, calculado com base
nos valores das correlações entre as assertivas. (HAIR JR, BLACK, et al., 2009, p. 109126). O Alfa de Cronbach pode variar de 0 a 1, onde 0 significa total ausência de
consistência entre os itens, enquanto 1 demonstra a presença de consistência interna de
100%. Segundo a sustentação teórica apresentada por Hair JR, Black, et al (2009, p. 126)
o limite de aceitação do alfa de Cronbach recomendado em pesquisas exploratórias é de
0,60.
Em seguida, verificou-se a validade dos constructos por meio da análise Fatorial
Confirmatória, através da análise da variância extraída e dos autovalores.
Por último, foi realizado um grupo focal, com o objetivo de se complementar as
informações em relação as percepções levantadas no questionário (BORGES e SANTOS,
2005), (GONDIM, 2003).
Os resultados das análises multivariadas assim como os resultados finais da
aplicação do instrumento se encontram no capitulo 4.
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4.
AVALIAÇÃO DE MATURIDADE EM GESTÃO POR
PROCESSOS – ESTUDO DE CASO
A empresa estudada constitui-se como uma sociedade anônima de capital aberto
que atua de forma integrada e especializada na indústria de óleo, gás natural e energia
presentes nos segmentos de exploração, produção, refino, comercialização, transporte,
petroquímica, distribuição de derivados, gás natural, energia elétrica, gás-química e
biocombustíveis. Com presença global, possui refinarias, plataformas de produção, usinas
de biodiesel, termelétricas, usinas eólicas, e usinas solares, além de fábricas de
fertilizantes e diversos edifícios administrativos.
A Figura 11 exibe o organograma da empresa.
Figura 11: Organograma da empresa estudada.

A presente pesquisa foi realizada na gerência responsável pelo planejamento
integrado, controle e diligenciamento de bens e serviços no âmbito da gerência geral de
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Construção e Manutenção de Poços, contribuindo para a viabilização da carteira de
projetos de exploração, desenvolvimento e manutenção da produção.
Pela perspectiva da gestão por processos, os processos estudados encontram-se
inseridos, de acordo com a cadeia de valor da empresa, em “Prover Projetos e Serviços
de Poços Marítimos”. A Figura 12 mostra a cadeia de valor da companhia pesquisada.
Figura 12: Cadeia de valor.

Aumentando o detalhamento na cadeia de valor da companhia, o macroprocesso
objeto desse estudo em seu nível dois (2) é “Prover Serviços de Poços Marítimos”,
conforme apresentado na Figura 13.
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Figura 13: Macroprocessos nível dois (2).

O próximo nível, ao qual a gerencia em questão é responsável, é o macroprocesso
“Gerir Recursos de Poços Marítimos”. A Figura 14 exibe os macroprocessos de nível três
(3).
Figura 14: Macroprocessos nível três (3).

As principais atribuições da gerência são:
a. Integrar, planejar, coordenar a elaboração, e controlar, em articulação com as
demais unidades organizacionais da Gerência Geral, os contratos relacionados às
atividades especializadas serviços de poços;
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b. Gerenciar os contratos de Serviços Especializados no âmbito do Serviços de poços,
incluindo a execução das medições contratuais e fiscalização administrativa dos
contratos;
c. Orientar, padronizar, monitorar e controlar a atuação dos gerentes e fiscais de
contrato;
d. Realizar as análises críticas internas de conformidade contratual e dar suporte às
auditorias internas e externas realizadas no âmbito do Serviços de poços;
e. Monitorar e controlar os indicadores de bens e serviços (incluindo estoque, MPT,
Conteúdo Local e Parcerias), garantindo o alcance das metas estabelecidas pela
gerência geral;
f. Apoiar os processos de contratação e negociação, assim como diligenciar e realizar
governança junto ao órgão contratador para condução dos processos.

PERFIL DA AMOSTRA
Foram enviados ao todo 72 convites aos colabores, que constituem o universo
estudado, ou seja, todos os colaboradores da unidade de análise. Apesar dos reforços
periódicos, 55,55% desses não acessaram a pesquisa, dos que acessaram a pesquisa
43,75% finalizaram o questionário respondendo a todas as perguntas, totalizando 19,45%
do total ou 14 respondentes. Desse total, 28,57% (4) são mulheres e 71,43% (10) Homens.
Figura 15: Perfil da Amostra: Sexo.

71,43%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

28,57%

Feminino

Masculino

Fonte: Elaboração própria.
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Na amostra, 7,14% (1) possui nível Técnico como formação acadêmica, a maior
parte dos respondentes, 92,86% (13) possui nível superior. Desses, 42,86% (6) possuem
Especialização.
Figura 16: Perfil da Amostra: Formação Acadêmica.
50,00%
50,00%

42,86%

45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
7,14%

15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Especialização

Graduação

Técnico

Fonte: Elaboração própria.

Com relação ao tempo de empresa, 57,14% (8) dos respondentes está na empresa
a menos de 10 anos. Outros 28,57% (4) possuem entre 10 e 19 anos na empresa e os
restantes 14,29% (2) possui entre 20 e 30 anos. A média de anos de empresa da amostra
é de 11,71 anos de vinculo.

93
Figura 17: Perfil da Amostra: Tempo de Empresa.

57,14%
60,00%
50,00%
28,57%

40,00%
30,00%

14,29%
20,00%
10,00%
0,00%
0-9

10 - 19

20 - 30

Fonte: Elaboração própria.

Apesar dos vários anos de companhia todos os respondentes estão a menos de 5
anos na gerência, 57,14% (8) não completaram 2 anos de gerência, 21,43% (3) possuem
3 anos na gerência e outros 21,43% (3) 4 anos.
Figura 18: Perfil da Amostra: Tempo na Gerência.
50,00%
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%

21,43%

21,43%

25,00%
20,00%
7,14%

15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
0

1

3

4

Fonte: Elaboração própria.

Com relação ao nível de atuação, 42,86% (6) possuem alguma função gerencial,
sendo 28,57% (4) na função de coordenação e outros 14,29% (2) Atuando com Gerentes
Setoriais.
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Figura 19: Perfil da Amostra: Nível de Atuação.

57,14%
60,00%
50,00%
40,00%

28,57%

30,00%

14,29%

20,00%
10,00%
0,00%
Coordenador

Gerente Setorial

Superior/Técnico

Fonte: Elaboração própria.

VALIDADE DE CONTEÚDO
Seguindo o método proposto por Hair Jr, Black, et al (2009, p. 61) foi verificada
para cada assertiva a frequência das perdas de dados, ou seja, observações não assinaladas
pelo entrevistado ou assinaladas como “Não se aplica / Não sei responder”.
A Tabela 1 apresenta a consolidação dos dados perdidos para a visão atual.
Tabela 1: Número de casos perdidos por assertiva, visão atual.
Assertiva

Casos

(%)

10

2

14%

28

1

7%

29

2

14%

30

1

7%

31

1

7%

32

1

7%

45

1

7%

46

1

7%

Fonte: Elaboração própria.

Para a assertiva 10 considerou-se que a mesma é pertinente e bem estruturada.
Analisou-se então a natureza do trabalho executado e os diversos papeis executados pelos
colaboradores na gerência alvo da pesquisa. Considerou-se que as perdas de dados se
devem ao fato de muitos executarem atividades ligadas a processos internos, sem
interface com outras gerências ou clientes externos e, portanto, consideraram que a
assertiva não se aplicava ou não sabiam responder a mesma.
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As assertivas 28, 29, 30, 31 e 32 dizem respeito ao mesmo assunto, Tecnologia da
Informação. Esses resultados foram analisados em paralelo com os resultados da análise
de confiabilidade e da validação de constructo e nessas outras análises as assertivas não
apresentaram problemas. Concluiu-se então que essa frequência se dá mediante a
dificuldade inerente ao tema tratado, que acaba refletindo no entendimento de seus
integrantes sobre o assunto. Além disso, os processos relacionados a Tecnologia na
empresa estudada são muitas vezes realizados estritamente por equipe especializada,
dificultando o acesso e o conhecimento do assunto pelo restante dos colaboradores.
As variáveis 45 e 46 estão ligadas ao fator cultura, e possuem 1 caso perdido cada.
A análise dos dados mostrou que os casos se referem ao mesmo respondente que possui
pouco tempo de atuação na gerência estudada. Como as variáveis não demonstraram
problemas nas análises de confiabilidade e na validação do constructo, considerou-se que
se trata de um caso de desconhecimento do assunto pelo pouco tempo de atuação do
respondente na gerência em questão.
Para a visão de futuro a Tabela 2 apresenta a consolidação dos dados perdidos.
Tabela 2: Número de casos perdidos por assertiva, visão futuro.
Assertiva

Casos

(%)

3

1

7%

11

1

7%

12

1

7%

13

1

7%

31

1

7%

Fonte: Elaboração própria.

Para a assertiva 3, na visão de futuro, houve 1 caso de perda de dados. Analisando
o cerne da questão entendeu-se que o respondente considerou que o mesmo não tinha
opinião formada sobre se os processos devem contribuir diretamente para o sucesso da
estratégia organizacional, preferindo assim se abster de responder.
As assertivas 11, 12 e 13 possuem 1 perda cada, concentradas em um mesmo
respondente. Todas elas fazem parte de uma mesma área de capacitação (Tomada de
decisão em gestão por processos). Como não houve problemas com essas variáveis na
análise de confiabilidade e na validação do constructo, considerou-se que o respondente
não soube responder ou então houve algum erro na hora de responder ao questionário.
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A variável 31 possui 1 caso de perda de dados, e é a única assertiva que possui
perda de dados tanto na visão de futuro quanto na visão atual. Nesse caso o mesmo
respondente marcou “Não se aplica / Não sei responder”. Considerando o conteúdo da pergunta,
considerou-se que o tipo de informação, de caráter técnico, pode ter levado a dúvidas do respondente.
Apesar disso, devido ao baixo número de casos, a assertiva foi mantida.

Para as etapas de análise de confiabilidade e validação do constructo os dados
perdidos foram substituídos pela média de cada assertiva. (HAIR JR, BLACK, et al.,
2009, p. 65)

ANÁLISE DE CONFIABILIDADE (CONSISTÊNCIA INTERNA)
A confiabilidade é indicada pelo valor do coeficiente Alfa de Cronbach, calculado
com base nos valores das correlações entre as questões. O limite de aceitação do alfa de
Cronbach foi de 0,60, conforme recomenda-se na sustentação teórica apresentada em
(HAIR JR, BLACK, et al., 2009, p. 126).
4.3.1. VISÃO ATUAL
A Tabela 2 apresenta os valores de correlação e dos coeficientes Alfa de Cronbach
encontrados paras as variáveis para o Fator Alinhamento Estratégico. O software utilizado
para os cálculos foi o SPSS.
Tabela 2: Matriz de correlação das assertivas e Alfa de Cronbach do Fator Alinhamento
Estratégico – Visão Atual
Var. 01
1,000

Var. 02

Var. 01

Var. 03

Var. 04

Var. 05

Var. 06

Var. 07

Var. 08

Var. 09

Var. 02

,841

1,000

Var. 03

,638

,445

1,000

Var. 04

,650

,773

,364

1,000

Var. 05

,748

,773

,434

,788

1,000

Var. 06

,584

,579

,700

,321

,506

1,000

Var. 07

,606

,564

,754

,509

,514

,653

1,000

Var. 08

,724

,611

,713

,555

,666

,534

,837

1,000

Var. 09

,418

,565

,575

,325

,354

,542

,422

,436

1,000

Var. 10

,356

,401

,738

,404

,366

,666

,613

,408

,576

Var. 10

1,000

Alpha de Cronbach = 0,927

Fonte: Elaboração própria.

Conforme pode ser observado na Tabela 2, obteve-se um Alfa de Cronbach
superior a 0,60 (valor objetivo de 0,927). Além disso, não existem correlações
identificadas como insuficientes entre as variáveis (< 0,3) (HAIR JR, BLACK, et al.,
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2009, p. 109). Dessa forma, é possível considerar que o Fator, Alinhamento Estratégico,
possui consistência interna satisfatória.
A Tabela 3 apresenta os valores de correlação e dos coeficientes Alfa de Cronbach
encontrados paras as variáveis para o Fator Governança
Tabela 3: Matriz de correlação das assertivas e Alfa de Cronbach do Fator
Governança – Visão Atual.
Var. 11 Var. 12 Var. 13 Var. 14 Var. 15 Var. 16 Var. 17 Var. 18 Var. 19 Var. 20
Var. 11 1,000
Var. 12 ,620
1,000
Var. 13 ,736
,415
1,000
Var. 14 ,788
,671
,853
1,000
Var. 15 ,740
,605
,811
,915
1,000
Var. 16 ,843
,383
,685
,738
,777
1,000
Var. 17 ,581
,494
,583
,685
,794
,623
1,000
Var. 18 ,652
,598
,610
,769
,778
,701
,928
1,000
Var. 19 ,824
,750
,625
,779
,810
,742
,751
,774
1,000
Var. 20 ,695
,478
,765
,780
,854
,678
,821
,715
,802
1,000
Alpha de Cronbach = 0,960

Fonte: Elaboração própria.

Conforme pode ser observado na Tabela 3, assim como no fator Alinhamento
Estratégico, pode-se considerar a consistência interna satisfatória para o fator
Governança, uma vez que obteve-se um Alfa de Cronbach superior a 0,60 (valor objetivo
de 0,960) e não existem correlações identificadas como insuficientes entre as variáveis
(<0,3). (HAIR JR, BLACK, et al., 2009, p. 109).
Para o Fator Método, a Tabela 4 exibe a matriz de correlação e o Alfa de Cronbach
para suas variáveis.
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Tabela 4: Matriz de correlação das assertivas e Alfa de Cronbach do Fator Método –
Visão Atual.
Var.
21

Var.
22

Var. 21 1,000
Var. 22 ,866 1,000
Var. 23 ,802 ,939

Var.
23

Var.
24

Var.
25

Var.
26

Var.
27

1,000

Var. 24 ,599
Var. 25 ,561

,852

,931

1,000

,528

,572

,569

1,000

Var. 26 ,691
Var. 27 ,656

,829

,910

,852

,621

1,000

,758

,847

,789

,387

,862

1,000

Alpha de Cronbach = 0,950

Fonte: Elaboração própria.

Pode-se observar na Tabela 4, assim como nos fatores anteriores, que há
consistência interna satisfatória para o fator Método, uma vez que obteve-se um Alfa de
Cronbach superior a 0,60 (valor objetivo de 0,950) e não existem correlações
identificadas como insuficientes entre as variáveis (<0,3). (HAIR JR, BLACK, et al.,
2009, p. 109).
A Matriz de correlação apresentada na Tabela 5 representa a relação entre as
variáveis do Fator Tecnologia da Informação.
Tabela 5: Matriz de correlação das assertivas e Alfa de Cronbach do Fator Tecnologia
da Informação – Visão Atual.
Var. 28 Var. 29 Var. 30 Var. 31 Var. 32 Var. 33
Var. 28 1,000
Var. 29 ,890
1,000
Var. 30 ,769
,777
1,000
Var. 31 ,625
,625
,742
1,000
Var. 32 ,749
,897
,714
,593
1,000
Var. 33 ,637
,574
,652
,760
,537
1,000
Alpha de Cronbach = 0,934

Fonte: Elaboração própria.

Assim como as demais matrizes apresentadas, até aqui, a Tabela 5 confirma a
existência de consistência interna satisfatória para o fator em questão, uma vez que se
obteve um Alfa de Cronbach superior a 0,60. Também não existem correlações
identificadas como insuficientes entre as variáveis (<0,3). (HAIR JR, BLACK, et al.,
2009, p. 109).
A Tabela 6 apresenta a matriz de correlação para o fator Pessoas.
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Tabela 6: Matriz de correlação das assertivas e Alfa de Cronbach do Fator Pessoas –
Visão Atual.
Var. 34 Var. 35 Var. 36 Var. 37 Var. 38 Var. 39 Var. 40 Var. 41
Var. 34 1,000
Var. 35 ,788
1,000
Var. 36 ,850
,965
1,000
Var. 37 ,421
,771
,715
1,000
Var. 38 ,562
,787
,773
,773
1,000
Var. 39 ,502
,690
,585
,671
,654
1,000
Var. 40 ,445
,622
,591
,722
,713
,825
1,000
Var. 41 ,314
,416
,299
,278
,588
,419
,245
1,000
Alpha de Cronbach = 0,923

Fonte: Elaboração própria.

Como as demais matrizes de correlação apresentadas, até aqui, a Tabela 6
confirma a existência de consistência interna satisfatória para o fator em questão, uma
vez que se obteve um Alfa de Cronbach superior a 0,60. Entretanto, nesse caso, a assertiva
41 apresenta baixa correlação com as variáveis 36, 37 e 40 (<0,3). Esta situação poderia
indicar a exclusão da variável 41 do constructo, de forma a verificar se há elevação no
Alfa de Cronbach. Contudo isto teria como consequência uma área de capacitação
“Líderes de gestão de processos” sem nenhuma assertiva. Como o Alpha de Cronbach
apresentou um valor muito alto, isso não foi necessário.
Para o Fator Cultura a Tabela 7Tabela 4 exibe a matriz de correlação e o Alfa de
Cronbach para suas variáveis.
Tabela 7: Matriz de correlação das assertivas e Alfa de Cronbach do Fator Cultura –
Visão Atual.
Var. 42 Var. 43 Var. 44 Var. 45 Var. 46 Var. 47 Var. 48 Var. 49
Var. 42 1,000
Var. 43 ,843
1,000
Var. 44 ,533
,657
1,000
Var. 45 ,762
,847
,867
1,000
Var. 46 ,612
,851
,562
,702
1,000
Var. 47 ,523
,694
,770
,861
,600
1,000
Var. 48 ,668
,684
,584
,607
,572
,495
1,000
Var. 49 ,845
,735
,604
,690
,552
,520
,891
1,000
Alpha de Cronbach = 0,944

Fonte: Elaboração própria.

Conforme pode ser observado na Tabela 7, obteve-se um Alfa de Cronbach
superior a 0,60 (valor objetivo de 0,944). Além disso, não existem correlações
identificadas como insuficientes entre as variáveis (<0,3) (HAIR JR, BLACK, et al.,
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2009, p. 109). Dessa forma, é possível considerar que o Fator, Cultura, possui consistência
interna satisfatória.
4.3.2. VISÃO FUTURO
Para a Visão Futuro foi utilizado o mesmo procedimento para a visão atual,
utilizou-se também o software SPSS para a realização dos cálculos. A Tabela 8 apresenta
os valores de correlação e dos coeficientes Alfa de Cronbach encontrados paras as
variáveis para o Fator Alinhamento Estratégico na visão de futuro.
Tabela 8: Matriz de correlação das assertivas e Alfa de Cronbach do Fator
Alinhamento Estratégico – Visão Futuro
Var. 01
1,000

Var. 02

Var. 01

Var. 03

Var. 04

Var. 05

Var. 06

Var. 07

Var. 08

Var. 09

Var. 02

,727

1,000

Var. 03

,517

,739

1,000

Var. 04

,662

,470

,684

1,000

Var. 05

,541

,313

,684

,867

1,000

Var. 06

,559

,563

,656

,789

,789

1,000

Var. 07

,737

,563

,656

,592

,592

,417

1,000

Var. 08

,616

,459

,568

,488

,488

,289

,866

1,000

Var. 09

,466

,720

,762

,268

,402

,510

,708

,588

1,000

Var. 10

,869

,447

,587

,784

,784

,563

,795

,688

,405

Var. 10

1,000

Alpha de Cronbach = 0,931
Fonte: Elaboração própria.

Como as demais matrizes de correlação apresentadas, até aqui, a Tabela 8
confirma a existência de consistência interna satisfatória para o fator em questão, uma
vez que se obteve um Alfa de Cronbach superior a 0,60 (0,931). Entretanto, nesse caso,
as assertivas 6 e 8 e as assertivas 4 e 9 apresentam baixa correlação (< 0,3). Apesar disso,
decidiu-se manter as assertivas como estão, uma vez que o alpha de Cronbach apresentou
um valor elevado.
A Tabela 9 apresenta os valores de correlação e dos coeficientes Alfa de Cronbach
encontrados paras as variáveis do Fator Governança na visão de futuro.
Tabela 9: Matriz de correlação das assertivas e Alfa de Cronbach do Fator Governança
– Visão Futuro.
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Var. 11
1,000

Var. 12

Var. 11

Var. 13

Var. 14

Var. 15

Var. 16

Var. 17

Var. 18

Var. 19

Var. 12

,810

1,000

Var. 13

1,000

,810

1,000

Var. 14

,671

,365

,671

1,000

Var. 15

,671

,365

,671

1,000

1,000

Var. 16

,863

,808

,863

,693

,693

1,000

Var. 17

,722

,541

,722

,500

,500

,619

1,000

Var. 18

,829

,530

,829

,693

,693

,788

,812

1,000

Var. 19

,801

,830

,801

,511

,511

,929

,575

,781

1,000

Var. 20

,760

,881

,760

,551

,551

,861

,606

,667

,890

Var. 20

1,000

Alpha de Cronbach = 0,957
Fonte: Elaboração própria.

Conforme pode ser observado na Tabela 9, assim como no fator Alinhamento
Estratégico, pode-se considerar a consistência interna satisfatória para o fator
Governança, uma vez que obteve-se um Alfa de Cronbach superior a 0,60 (valor objetivo
de 0,957) e não existem correlações identificadas como insuficientes entre as variáveis
(<0,3). (HAIR JR, BLACK, et al., 2009, p. 109)
Para o Fator Método na visão de futuro a Tabela 10 exibe a matriz de correlação
e o Alfa de Cronbach para suas variáveis.
Tabela 10: Matriz de correlação das assertivas e Alfa de Cronbach do Fator Método –
Visão Futuro.
Var. 21 Var. 22 Var. 23 Var. 24 Var. 25 Var. 26 Var. 27
Var. 21 1,000
Var. 22 ,923
1,000
Var. 23 ,864
,885
1,000
Var. 24 ,834
,887
,975
1,000
Var. 25 ,767
,707
,872
,762
1,000
Var. 26 ,698
,724
,718
,633
,694
1,000
Var. 27 ,729
,673
,740
,619
,797
,960
1,000
Alpha de Cronbach = 0,959

Fonte: Elaboração própria.
Pode-se observar na Tabela 10Tabela 4, assim como nos fatores anteriores, que
há consistência interna satisfatória para o fator Método, uma vez que obteve-se um Alfa
de Cronbach superior a 0,60 (valor objetivo de 0,959) e não existem correlações
identificadas como insuficientes entre as variáveis (< 0,3). (HAIR JR, BLACK, et al.,
2009, p. 109).
A Matriz de correlação apresentada na Tabela 11 representa a relação entre as
variáveis do Fator Tecnologia da Informação na visão futuro.
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Tabela 11: Matriz de correlação das assertivas e Alfa de Cronbach do Fator Tecnologia
da Informação – Visão Futuro.
Var. 28 Var. 29 Var. 30 Var. 31 Var. 32 Var. 33
Var. 28 1,000
Var. 29 ,909
1,000
Var. 30 ,935
,991
1,000
Var. 31 ,854
,849
,859
1,000
Var. 32 ,891
,960
,936
,910
1,000
Var. 33 ,843
,951
,959
,897
,922
1,000
Alpha de Cronbach = 0,982

Fonte: Elaboração própria.

Assim como as demais matrizes apresentadas, até aqui, a Tabela 11 confirma a
existência de consistência interna satisfatória para o fator em questão, uma vez que se
obteve um Alfa de Cronbach superior a 0,60 (0,982). Também não existem correlações
identificadas como insuficientes entre as variáveis (<0,3). (HAIR JR, BLACK, et al.,
2009, p. 109).
A Tabela 12 apresenta a matriz de correlação para o fator Pessoas na visão futuro.
Tabela 12: Matriz de correlação das assertivas e Alfa de Cronbach do Fator Pessoas –
Visão Futuro.
Var. 34

Var. 34 Var. 35 Var. 36 Var. 37 Var. 38 Var. 39 Var. 40 Var. 41
1,000

Var. 35

,768

1,000

Var. 36

,666

,885

1,000

Var. 37

,591

,666

,529

1,000

Var. 38

,414

,652

,652

,910

1,000

Var. 39

,716

,806

,496

,633

,451

1,000

Var. 40

,716

,806

,496

,633

,451

1,000

1,000

Var. 41

,672

,757

,866

,672

,712

,523

,523

1,000

Alpha de Cronbach = 0,928

Fonte: Elaboração própria.

Como as demais matrizes de correlação apresentadas, até aqui, a Tabela 12
confirma a existência de consistência interna satisfatória para o fator em questão, uma
vez que se obteve um Alfa de Cronbach superior a 0,60 (0,928). Diferentemente da visão
atual, o fator Pessoas não apresentou correlações identificadas como insuficientes entre
as suas variáveis (<0,3). (HAIR JR, BLACK, et al., 2009, p. 109).
Para o Fator Cultura visão futuro a Tabela 13 exibe a matriz de correlação e o Alfa
de Cronbach para suas variáveis.
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Tabela 13: Matriz de correlação das assertivas e Alfa de Cronbach do Fator Cultura –
Visão Futuro.
Var. 42 Var. 43 Var. 44 Var. 45 Var. 46 Var. 47 Var. 48 Var. 49
Var. 42 1,000
Var. 43 ,866
1,000
Var. 44 ,907
,897
1,000
Var. 45 ,849
,696
,925
1,000
Var. 46 ,761
,827
,765
,645
1,000
Var. 47 ,746
,947
,810
,542
,643
1,000
Var. 48 ,789
,708
,780
,713
,320
,739
1,000
Var. 49 ,931
,891
,925
,825
,871
,769
,713
1,000
Alpha de Cronbach = 0,955

Fonte: Elaboração própria.

Conforme pode ser observado na Tabela 13, obteve-se um Alfa de Cronbach
superior a 0,60 (valor objetivo de 0,955). Além disso, não existem correlações
identificadas como insuficientes entre as variáveis (<0,3) (HAIR JR, BLACK, et al.,
2009, p. 109). Dessa forma, é possível considerar que o Fator Cultura na visão futuro
possui consistência interna satisfatória.

ANÁLISE DE CONSTRUCTO
Para a Análise de Validade dos Constructos foi utilizada a Análise Fatorial
Confirmatória. Para a confirmação da validação de constructo, Hair Jr, et al (2009) orienta
que todas a cargas devam ser superiores a 0,5, e que as medidas de variância extraída
devem se igualar ou exceder 50%, o que consiste em encontrar autovalores maiores que
[1] para um único fator (componente). O software utilizado para os cálculos foi o SPSS.
4.4.1. VISÃO ATUAL
A Tabela 14 exibe a variância total explicada para o Fator Alinhamento
Estratégico.
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Tabela 14: Variância Total explicada para o Fator Alinhamento Estratégico
Somas de extração de carregamentos ao
Autovalores iniciais

quadrado

componente

Total

% de variância

% cumulativa

Total

% de variância

% cumulativa

1

6,148

61,479

61,479

6,148

61,479

61,479

2

1,391

13,907

75,386

3

,761

7,606

82,992

4

,525

5,246

88,238

5

,448

4,476

92,713

6

,282

2,817

95,531

7

,241

2,414

97,944

8

,104

1,040

98,984

9

,065

,645

99,629

10

,037

,371

100,000

Fonte: Elaboração própria.

Analisando a Tabela 14, nota-se que, o primeiro componente extraído nesta
análise já explica aproximadamente 61% da variância das variáveis atribuídas a este
constructo e possui Autovalor igual a 6,148 (variância excede 50% e Autovalor > 1).
Apesar de o segundo componente possuir um Autovalor maior do que 1, este explica
apenas 13% da variância, o que significa que o agrupamento das variáveis em apenas um
único constructo é uma boa configuração, e que ao se dividir em dois grupos o
instrumento não traz ganhos significativos. Além disso os resultados apresentados abaixo
na Tabela 15, evidenciam que as variáveis possuem carregamentos superiores a 0,5 para
esse fator, demonstrando a validação do constructo.
Tabela 15: Extração de fator confirmatório para o Fator Alinhamento Estratégico.
Variável
Var. 01

Carregamento
,850

Var. 02

,841

Var. 03

,812

Var. 04

,729

Var. 05

,792

Var. 06

,775

Var. 07

,833

Var. 08

,839

Var. 09

,651

Var. 10

,693

Fonte: Elaboração própria.

Para análise de validade do constructo Governança, a Tabela 16 exibe a variância
total explicada.
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Tabela 16: Variância Total explicada para o Fator Governança
Autovalores iniciais

Somas de extração de carregamentos ao quadrado

Componente

Total

% de variância

% cumulativa

Total

% de variância

% cumulativa

1

7,449

74,488

74,488

7,449

74,488

74,488

2

,762

7,616

82,104

3

,681

6,810

88,914

4

,459

4,586

93,500

5

,284

2,840

96,340

6

,167

1,673

98,013

7

,076

,757

98,770

8

,064

,637

99,407

9

,051

,515

99,922

10

,008

,078

100,000

Fonte: Elaboração própria.

Ao se analisar a Tabela 16, nota-se que, o primeiro componente extraído nesta
análise já explica aproximadamente 74% da variância das variáveis atribuídas a este
constructo e possui Autovalor igual a 7,449 (variância excede 50% e Autovalor > 1). Os
demais componentes acrescentam baixo percentual de extração, corroborando com a
validação do agrupamento das variáveis em apenas um único constructo.
A Tabela 17 exibe os carregamentos das variáveis para o fator Governança e
apresenta os subsídios para a validação do constructo, uma vez que os mesmos são
superiores a 0,5.
Tabela 17: Extração de fator confirmatório para o Governança.
Variável
Var. 11

Componente
,868

Var. 12

,689

Var. 13

,826

Var. 14

,928

Var. 15

,942

Var. 16

,836

Var. 17

,845

Var. 18

,874

Var. 19

,911

Var. 20

,885

Fonte: Elaboração própria.

Para análise de validade do constructo Método, a
Tabela 18 mostra a variância total explicada.
Tabela 18: Variância Total explicada para o Fator Método
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Autovalores iniciais

Somas de extração de carregamentos ao quadrado

Componente Total % de variância % cumulativa
1
5,466
78,090
78,090
2
,673
9,614
87,704
3

,466

6,654

94,359

4

,248

3,537

97,896

5

,096

1,367

99,264

6

,037

,535

99,799

7

,014

,201

100,000

Total

% de variância

5,466

% cumulativa

78,090

78,090

Fonte: Elaboração própria.

Ao se realizar a análise da Tabela 18, observa-se que, o primeiro componente
extraído nesta análise já explica aproximadamente 78% da variância das variáveis
atribuídas a este constructo e possui Autovalor igual a 5,466 (variância excede 50% e
Autovalor > 1). Os demais componentes acrescentam baixo percentual de extração,
subsidiando a validação do agrupamento das variáveis em apenas um único constructo.
A Tabela 19 exibe os carregamentos das variáveis para o fator Método e apresenta
os elementos para a validação do constructo, uma vez que os mesmos são superiores a
0,5.
Tabela 19: Extração de fator confirmatório para o Método.
Variável Componente
Var. 21
,838
Var. 22
,943
Var. 23

,980

Var. 24

,914

Var. 25

,664

Var. 26

,939

Var. 27

,869

Fonte: Elaboração própria.

Para análise de validade do constructo Tecnologia da informação, a Tabela 20
exibe a variância total explicada.
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Tabela 20: Variância Total explicada para o Fator Tecnologia da informação.
Autovalores iniciais

Somas de extração de carregamentos ao quadrado

Componente Total % de variância % cumulativa
1
4,524
75,392
75,392
2
,700
11,659
87,052
3

,289

4,810

91,861

4

,259

4,310

96,171

5

,176

2,937

99,108

6

,054

,892

100,000

Total

% de variância

4,524

% cumulativa

75,392

75,392

Fonte: Elaboração própria.

Analisando a Tabela 20, nota-se que, o primeiro componente extraído nesta
análise já explica aproximadamente 75% da variância das variáveis atribuídas a este
constructo e possui Autovalor igual a 4,524 (variância excede 50% e Autovalor > 1). Os
outros componentes acrescentam baixo percentual de extração, corroborando a validação
do agrupamento das variáveis em apenas um único constructo. Além disso, os resultados
apresentados abaixo na Tabela 21, evidenciam que as variáveis possuem carregamentos
superiores a 0,5 para esse fator, demonstrando a validação do constructo.
Tabela 21: Extração de fator confirmatório para o Tecnologia da Informação.
Variável
Var. 28

Componente
,902

Var. 29

,921

Var. 30

,896

Var. 31

,828

Var. 32

,867

Var. 33

,789

Fonte: Elaboração própria.

Para análise de validade do constructo Pessoas, a
Tabela 22 mostra a variância total explicada.
Tabela 22: Variância Total explicada para o Fator Pessoas
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Autovalores iniciais

Somas de extração de carregamentos ao quadrado

Componente Total % de variância % cumulativa
1
5,361
67,018
67,018
2
,901
11,264
78,283
3

,879

10,983

89,266

4

,455

5,682

94,948

5

,220

2,751

97,700

6

,103

1,292

98,991

7

,073

,919

99,910

8

,007

,090

100,000

Total
5,361

% de variância
67,018

% cumulativa
67,018

Fonte: Elaboração própria.

Ao se realizar a análise da Tabela 22, percebe-se que, o primeiro componente
extraído nesta análise já explica aproximadamente 67% da variância das variáveis
atribuídas a este constructo e possui Autovalor igual a 5,364 (variância excede 50% e
Autovalor > 1). Os demais componentes acrescentam baixo percentual de extração,
auxiliando a validação do agrupamento das variáveis em apenas um único constructo.
A Tabela 23 exibe os carregamentos das variáveis para o fator Pessoas e apresenta
os dados para a validação do constructo uma vez que os mesmos são superiores a 0,5.

Tabela 23: Extração de fator confirmatório para Pessoas.
Variáveis Componente
Var. 34
,756
Var. 35
,940
Var. 36

,906

Var. 37

,838

Var. 38

,899

Var. 39

,822

Var. 40

,803

Var. 41

,505

Fonte: Elaboração própria.

A Tabela 24 exibe a variância total explicada do constructo Cultura, necessária
para análise de validade.
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Tabela 24: Variância Total explicada para o Fator Cultura
Autovalores iniciais

Somas de extração de carregamentos ao quadrado

Componente Total % de variância % cumulativa
1
5,803
72,533
72,533
2
,892
11,151
83,684
3

,569

7,113

90,798

4

,366

4,572

95,370

5

,212

2,654

98,024

6

,079

,988

99,013

7

,047

,581

99,594

8

,032

,406

100,000

Total
5,803

% de variância
72,533

% cumulativa
72,533

Fonte: Elaboração própria.

Ao se realizar a análise da Tabela 24, observa-se que, o primeiro componente
extraído nesta análise já explica aproximadamente 72% da variância das variáveis
atribuídas a este constructo e possui Autovalor igual a 5,803 (variância excede 50% e
Autovalor > 1). Os demais componentes acrescentam baixo percentual de extração,
auxiliando na validação do agrupamento das variáveis em apenas um único constructo.
Além disso, os resultados apresentados abaixo, na Tabela 25, evidenciam que as variáveis
possuem carregamentos superiores a 0,5 para esse fator, demonstrando a validação do
constructo.

Tabela 25: Extração de fator confirmatório para Cultura.
Variáveis Componente
Var. 42
,854
Var. 43
,930
Var. 44

,818

Var. 45

,933

Var. 46

,800

Var. 47

,802

Var. 48

,806

Var. 49

,858

Fonte: Elaboração própria.

4.4.2. VISÃO DE FUTURO
A Tabela 26 exibe a variância total explicada do constructo Alinhamento
Estratégico na visão de futuro, necessária para análise de validade.
Tabela 26: Variância Total explicada para o Fator Alinhamento Estratégico – Visão
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Futuro.
Autovalores iniciais
Componente
1

Somas de extração de carregamentos ao quadrado

Total
% de variância % cumulativa
6,473
64,729
64,729

Total
6,473

% de variância
64,729

% cumulativa
64,729

2

1,279

12,792

77,521

1,279

12,792

77,521

3

1,011

10,109

87,630

1,011

10,109

87,630

4

,633

6,326

93,956

5

,279

2,785

96,742

6

,185

1,852

98,594

7

,100

1,003

99,597

8

,040

,400

99,997

,000

,003

100,000

########

########

100,000

9
10

Fonte: Elaboração própria.

Analisando a Tabela 26, nota-se que, o primeiro componente extraído nesta
análise já explica aproximadamente 64% da variância das variáveis atribuídas a este
constructo e possui Autovalor igual a 6,473 (variância excede 50% e Autovalor > 1).
Apesar de o segundo e terceiro componentes possuírem um Autovalor maior do que 1,
estes explicam, respectivamente, apenas 12% e 10% da variância, o que significa que o
agrupamento das variáveis em apenas um único constructo é uma boa configuração, e que
ao se dividir em três grupos o instrumento não traz ganhos significativos. Além disso, os
resultados apresentados abaixo, na Tabela 27, evidenciam que as variáveis possuem
carregamentos superiores a 0,5 para esse fator, demonstrando a validação do constructo.

Tabela 27: Extração de fator confirmatório para o Fator Alinhamento Estratégico –
Visão Futuro.
Variáveis Componente
Var. 01
,837
Var. 02
,739
Var. 03

,850

Var. 04

,829

Var. 05

,810

Var. 06

,761

Var. 07

,864

Var. 08

,754

Var. 09

,715

Var. 10

,870

Fonte: Elaboração própria.

Para análise de validade do constructo Governança visão de futuro a Tabela 28
mostra a variância total explicada.
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Tabela 28: Variância Total explicada para o Fator Governança – Visão Futuro.
Autovalores iniciais

Somas de extração de carregamentos ao quadrado

Componente
1

Total
7,452

% de variância % cumulativa
74,523
74,523

2

1,198

11,978

86,501

3

,643

6,430

92,931

4

,327

3,271

96,202

5

,258

2,580

98,783

6

,082

,823

99,606

7

,026

,260

99,866

8

,013

,134

100,000

9

########

########

100,000

10

########

########

100,000

Total
7,452

% de variância
74,523

% cumulativa
74,523

1,198

11,978

86,501

Fonte: Elaboração própria.

Ao se realiza a análise da Tabela 28, percebe-se que, o primeiro componente
extraído nesta análise já explica aproximadamente 74% da variância das variáveis
atribuídas a este constructo e possui Autovalor igual a 7,452 (variância excede 50% e
Autovalor > 1). Apesar de o segundo componente possuir um Autovalor superior a 1, este
explica apenas 12% da variância, o que significa que o agrupamento das variáveis em
apenas um único constructo se monstra uma boa configuração, e que ao se dividir em dois
grupos o instrumento não traz ganhos significativos. Adicionalmente, os resultados da
Tabela 29, evidenciam que, as variáveis possuem carregamentos superiores a 0,5 para
esse fator, demonstrando a validação do constructo.
Tabela 29: Extração de fator confirmatório para o Fator Governança – Visão Futuro.
Variáveis Componente
Var. 11
,948
Var. 12
,814
Var. 13

,948

Var. 14

,763

Var. 15

,763

Var. 16

,946

Var. 17

,763

Var. 18

,885

Var. 19

,894

Var. 20

,877

Fonte: Elaboração própria.

A Variância Total explicada para o fator método na visão de futuro, utilizada na
análise de validade do constructo, é apresentada na Tabela 30.
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Tabela 30: Variância Total explicada para o Fator Método – Visão Futuro.
Autovalores iniciais

Somas de extração de carregamentos ao quadrado

Componente Total % de variância % cumulativa
1
5,710
81,575
81,575
2
,703
10,042
91,617
3

,331

4,728

96,345

4

,185

2,646

98,991

5

,060

,862

99,854

6

,008

,115

99,969

7

,002

,031

100,000

Total
5,710

% de variância
81,575

% cumulativa
81,575

Fonte: Elaboração própria.

Analisando a Tabela 30, observa-se que, o primeiro componente extraído nesta
análise já explica aproximadamente 81,5% da variância das variáveis atribuídas a este
constructo e possui Autovalor igual a 5,710 (variância excede 50% e Autovalor > 1). Os
demais componentes acrescentam baixo percentual de extração, auxiliando na validação
do agrupamento das variáveis em apenas um único constructo. Ademais os resultados
apresentados abaixo, na Tabela 31, evidenciam que as variáveis possuem carregamentos
superiores a 0,5 para esse fator, demonstrando a validação do constructo.
Tabela 31: Extração de fator confirmatório para o Fator Método – Visão Futuro.
Variáveis Componente
Var. 21
,922
Var. 22
,920
Var. 23

,960

Var. 24

,907

Var. 25

,886

Var. 26

,854

Var. 27

,868

Fonte: Elaboração própria.

Para o fator Tecnologia da Informação na visão de futuro, os resultados da
Variância Total Explicada são apresentados na Tabela 32.
Tabela 32: Variância total explicada para o Fator Tecnologia da Informação – Visão
Futuro.
Autovalores iniciais
Componente
1

Somas de extração de carregamentos ao quadrado

Total
% de variância % cumulativa
5,558
92,628
92,628

2

,195

3,255

95,883

3

,161

2,690

98,573

4

,075

1,253

99,825

5

,010

,175

100,000

6

8,097E-16

1,350E-14

100,000

Total
5,558

% de variância
92,628

% cumulativa
92,628
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Fonte: Elaboração própria.

Analisando a Tabela 32, nota-se que, o primeiro componente extraído nesta
análise já explica aproximadamente 92,5% da variância das variáveis atribuídas a este
constructo e possui Autovalor igual a 5,558 (variância excede 50% e Autovalor > 1). Os
outros componentes acrescentam baixo percentual de extração, corroborando a validação
do agrupamento das variáveis em apenas um único constructo. Além disso, os resultados
apresentados abaixo, na Tabela 33, evidenciam que as variáveis possuem carregamentos
superiores a 0,5 para esse fator, demonstrando a validação do constructo.
Tabela 33: Extração de fator confirmatório para o Fator Tecnologia da Informação –
Visão Futuro.
Variáveis Componente
Var. 28
,940
Var. 29
,981
Var. 30

,984

Var. 31

,929

Var. 32

,973

Var. 33

,966

Fonte: Elaboração própria.

Para análise de validade do constructo Pessoas na visão de futuro, a Tabela 34
exibe a variância total explicada.
Tabela 34: Variância Total explicada para o Fator Pessoas – Visão Futuro.
Autovalores iniciais
Componente
1

Somas de extração de carregamentos ao quadrado

Total
% de variância % cumulativa
6,548
72,756
72,756

2

1,124

12,491

85,248

3

,736

8,174

93,422

4

,376

4,175

97,596

5

,171

1,897

99,493

6

,024

,269

99,762

7

,019

,215

99,978

8

,002

,022

100,000

9

########

########

100,000

Total
6,548

% de variância
72,756

% cumulativa
72,756

1,124

12,491

85,248

Fonte: Elaboração própria.

Ao se realizar a análise da Tabela 34, percebe-se que, o primeiro componente
extraído nesta análise já explica aproximadamente 72,7% da variância das variáveis
atribuídas a este constructo e possui Autovalor igual a 6,548 (variância excede 50% e
Autovalor > 1). Os demais componentes acrescentam baixo percentual de extração,
auxiliando a validação do agrupamento das variáveis em apenas um único constructo.
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A Tabela 35 exibe os carregamentos das variáveis para o fator Pessoas na visão
de futuro e apresenta os dados para a validação do constructo uma vez que os mesmos
são superiores a 0,5.
Tabela 35: Extração de fator confirmatório para o Fator Pessoas – Visão Futuro.
Variáveis Componente
Var. 33
,942
Var. 34
,829
Var. 35

,930

Var. 36

,832

Var. 37

,851

Var. 38

,792

Var. 39

,813

Var. 40

,813

Var. 41

,862

Fonte: Elaboração própria.

A Tabela 36 mostra a variância total explicada do constructo Cultura na visão de
futuro, necessária para análise de validade.
Tabela 36: Variância Total explicada para o Fator Cultura – Visão Futuro.
Autovalores iniciais
Componente
1

Somas de extração de carregamentos ao quadrado

Total
% de variância % cumulativa
6,486
81,074
81,074

2

,722

9,024

90,098

3

,562

7,029

97,127

4

,152

1,895

99,022

5

,060

,748

99,770

6

,018

,230

100,000

7

2,549E-16

3,187E-15

100,000

8

########

########

100,000

Total
6,486

% de variância
81,074

% cumulativa
81,074

Fonte: Elaboração própria.

Ao se realizar a análise da Tabela 36, nota-se que, o primeiro componente extraído
nesta análise já explica aproximadamente 81% da variância das variáveis atribuídas a este
constructo e possui Autovalor igual a 6,486 (variância excede 50% e Autovalor > 1). Os
demais componentes acrescentam baixo percentual de extração, auxiliando na validação
do agrupamento das variáveis em apenas um único constructo. Além disso, os resultados
apresentados abaixo na Tabela 37, evidenciam que as variáveis possuem carregamentos
superiores a 0,5 para esse fator, demonstrando a validação do constructo.
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Tabela 37: Extração de fator confirmatório para o Fator Cultura – Visão Futuro.
Variáveis Componente
Var. 42
,954
Var. 43
,951
Var. 44

,976

Var. 45

,863

Var. 46

,814

Var. 47

,862

Var. 48

,800

Var. 49

,965

Fonte: Elaboração própria.

ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA
Nesse estudo de caso foram avaliadas questões sobre os constructos Alinhamento
Estratégico, Governança, Método, Tecnologia da Informação, Pessoas e Cultura afim de
conhecer a percepção em relação a maturidade em gestão por processos em que a empresa
estudada se encontra atualmente e aonde pretende-se chegar, possibilitando assim, além
de se conhecer a percepção em relação a situação atual, mapear as lacunas existentes entre
o estado atual e futuro.
A Tabela 38 detalha a média, a moda e o desvio padrão de cada assertiva para o
fator Alinhamento Estratégico, além da diferença entre as médias da situação futuro para
a situação atual.
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Tabela 38: Resultados Fator Alinhamento Estratégico.
Situação Atual
Variável

Assertiva

Situação Futuro
Média

Moda

Desvio
Padrão

Var 1

O plano de melhoria de processos é totalmente
elaborado a partir da estratégia organizacional.

2,93

2

1,14

Var 2

As iniciativas de melhoria de processos contribuem de
forma clara para as metas estratégicas prioritárias.

3,36

3

1,15

3,57

2

1,22

3,00

3

1,04

2,57

2

1,22

3,00

5

1,62

2,79

4

1,31

3,36

3

1,34

3,07

3

1,14

3,58

4

0,92

3,12

3,10

1,21

Var 3
Var 4
Var 5

Var 6

Var 7

Var 8

Var 9

Var 10
Média

É constatada a contribuição direta dos processos de
negócio para o sucesso da estratégia organizacional
Os processos impactados por mudanças na estratégia
organizacional são facilmente identificados.
Os processos que representam potenciais gargalos à
execução da estratégia organizacional são facilmente
identificados.
São utilizados meios para identificar os processos que
terão prioridade na utilização de recursos escassos,
quando for o caso.
A arquitetura de processos está definida de forma
detalhada, reproduzindo com clareza os principais
processos existentes.
A arquitetura de processos é derivada de um amplo
entendimento da organização, sob o ponto de vista de
processos.
Há um entendimento bem definido dos outputs dos
processos e dos indicadores chave de performance
(KPIs) relacionados.
A estratégia de gestão por processos está alinhada com
as prioridades atuais dos clientes-chave e de outras
partes envolvidas (alta administração, acionistas,
governos e outros).

Assertiva
O plano de melhoria de processos deve ser totalmente
elaborado a partir da estratégia organizacional.
As iniciativas de melhoria de processos devem
contribuir de forma clara para as metas estratégicas
prioritárias
Os processos de negócio devem contribuir diretamente
para o sucesso da estratégia organizacional.
Os processos impactados por mudanças na estratégia
organizacional devem ser facilmente identificados.
Os processos que representam potenciais gargalos à
execução da estratégia organizacional devem ser
facilmente identificados.
Devem ser utilizados meios para identificar os
processos que terão prioridade na utilização de recursos
escassos
A arquitetura de processos deve ser definida de forma
detalhada, reproduzindo com clareza os principais
processos existentes.
A arquitetura de processos deve ser derivada de um
amplo entendimento da organização, sob o ponto de
vista de processos
Deve haver um entendimento bem definido dos outputs
dos processos e dos indicadores chave de performance
(KPIs) relacionados.
A estratégia de gestão por processos deve estar alinhada
com as prioridades atuais dos clientes-chave e de outras
partes envolvidas (alta administração, acionistas,
governos e outros).

Fonte: Elaboração própria.

Diferença
Média

Moda

Desvio
Padrão

4,36

5

0,84

1,43

4,57

5

0,65

1,21

4,77

5

0,42

1,20

4,50

5

0,76

1,50

4,50

5

0,76

1,93

4,57

5

0,51

1,57

4,57

5

0,51

1,79

4,50

5

0,52

1,14

4,43

5

0,76

1,36

4,57

5

0,65

0,99

4,53

5,00

0,64

1,41

Média
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Os resultados apresentados na Tabela 38 são referentes as assertivas sobre plano
de melhorias de processos, capacidade de articulação entre estratégia e processos,
arquitetura de processos, medição dos outputs de processos e clientes e partes interessadas
nos processos. As médias consolidadas do fator Alinhamento Estratégico foram de 4,53
na situação futuro e 3,12 na situação atual, apresentando uma diferença de 1,41 entre elas.
A menor média na situação atual (var 5) diz respeito a facilidade em identificar potenciais
gargalos à execução da estratégia organizacional. Já as variáveis mais bem avaliadas na
situação atual foram a variável 10 e a variável 3 que dizem respeito, respectivamente, ao
alinhamento da gestão por processos com as prioridades atuais dos clientes-chave e de
outras partes envolvidas e a constatação da contribuição direta dos processos de negócio
para o sucesso da estratégia organizacional. A assertiva 10 também apresentou o menor
desvio padrão (0,92).
Esses dados sugerem que, apesar do alinhamento com as prioridades atuais dos
clientes-chave e de outras partes envolvidas e a contribuição direta dos processos de
negócio para o sucesso da estratégia organizacional estarem em um nível de maturidade
mais elevado, a facilidade em identificar potenciais gargalos à execução da estratégia
organizacional é um dos pontos que precisam de mais atenção para que se alcance o nível
de maturidade desejado. A capacidade de articulação entre estratégia e processos pode
ser reflexo, também, da falta de visão Integrada de toda Cadeia.
As questões relacionadas apresentaram pouca variação entre as questões em
relação a situação desejada, com destaque para a variável 3, “Os processos de negócio
devem contribuir diretamente para o sucesso da estratégia organizacional”, que obteve a
maior média (4,77).
Analisando as médias para a situação atual e de futuro, o fator alinhamento
estratégico, pela percepção dos entrevistados, encontra-se atualmente no estágio repetido
e se almeja estar entre o estágio gerenciado e sustentável. Vale salientar que, o fator
Alinhamento estratégico apresentou a menor diferença entre o estado desejado e o atual,
além de ser o único, pela percepção dos entrevistados, a figurar no nível 3 (Definido) do
BPMM no estágio atual.
Para o fator Governança, a Tabela 39 exibe os valores encontrados de média,
moda e desvio padrão sobre tomada de decisão em gestão por processos, papéis e
responsabilidades nos processos, articulação entre métricas e performance dos processos,
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padrões para gestão por processos e controles da gestão por processos, além da diferença
entre as médias da situação futuro para a situação atual.
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Tabela 39: Resultados Fator Governança.
Situação Atual
Variável

Assertiva

Situação Futuro
Desvio
Média Moda
Padrão

Assertiva

Diferença
Desvio
Média Moda
Padrão

Média

var 11

A execução dos processos de tomada de decisão na gestão
por processos é ampla e consistente, permitindo guiar as
ações necessárias em circunstâncias antecipadas ou
postergadas.

3,00

2

1,36

A execução dos processos de tomada de decisão na gestão por
processos deve ser ampla e consistente, permitindo guiar as ações
necessárias em circunstâncias antecipadas ou postergadas.

4,31

4

0,82

1,31

var 12

Há rapidez na tomada de decisão da gestão por processos.

2,79

2

1,37

Deve haver rapidez na tomada de decisão da gestão por processos.

4,23

5

1,05

1,45

3,07

3

1,38

4,31

4

0,82

1,24

3,14

2

1,29

4,64

5

0,63

1,50

3,00

2

1,30

Deve existir definição clara e específica dos papéis e responsabilidades
dos processos decisórios do(s) comitê(s) relacionados(s) à gestão por
processos, sendo praticados com regularidade.

4,64

5

0,63

1,64

2,93

2

1,14

Devem ser utilizados processos para mensurar a relação do
desempenho dos processos com as metas estratégicas (comparando as
métricas coletadas aos objetivos de performance estabelecidos).

4,57

5

0,85

1,64

2,71

3

1,27

Deve existir coordenação de todas as iniciativas de gestão por
processos.

4,57

5

0,94

1,86

2,64

3

1,22

Devem ser definidas e praticadas diretrizes para o estabelecimento de
componentes da gestão por processos, como métricas, resolução de
conflitos, estruturas de recompensa e remuneração.

4,57

5

0,85

1,93

2,86

3

1,17

4,71

5

0,61

1,86

2,93

4

1,38

4,64

5

0,93

1,71

2,91

2,60

1,29

4,52

4,80

0,81

1,61

var 13

var 14

var 15

var 16

var 17

var 18

var 19
var 20
Média

Há grande capacidade organizacional para influenciar a
reação da organização ao processo de mudança.
São amplamente praticados os papéis e responsabilidades
relacionados à gestão por processos, estando todos definidos
de forma clara e específica, desde analistas até os donos de
processos, incluindo o Escritório de Processos e os Comitês
relacionados.
Há definição clara e específica dos papéis e
responsabilidades dos processos decisórios do(s) comitê(s)
relacionados(s) à gestão por processos, sendo praticados com
regularidade.
São utilizados processos para mensurar a relação do
desempenho dos processos com as metas estratégicas
(comparando as métricas coletadas aos objetivos de
performance estabelecidos).
Há coordenação de todas as iniciativas de gestão por
processos.
As diretrizes definidas para o estabelecimento de
componentes da gestão por processos, como métricas,
resolução de conflitos, estruturas de recompensa e
remuneração, são praticadas.
São aplicados ciclos regulares de controle da qualidade da
gestão por processos em todas as iniciativas de processos.
Há gerenciamento efetivo do cumprimento dos padrões de
processos.

Deve haver grande capacidade organizacional para influenciar a reação
da organização ao processo de mudança.
Devem ser amplamente praticados na empresa os papéis e
responsabilidades relacionados à gestão por processos, estando todos
definidos de forma clara e específica, desde analistas até os donos de
processos, incluindo o Escritório de Processos e os Comitês
relacionados.

Devem ser aplicados ciclos regulares de controle da qualidade da
gestão por processos em todas as iniciativas de processos.
Deve haver gerenciamento efetivo do cumprimento dos padrões de
processos

Fonte: Elaboração própria.
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Para o fator Governança, a média consolidada na situação desejada foi de 4,52 e
2,91 na situação atual, apresentando uma diferença de 1,61 entre elas. A assertiva com a
menor média encontrada foi a variável 18 (2,64), e diz respeito a pratica das diretrizes
definidas para a gestão por processos. De fato, não foi identificado na unidade de análise
padrões para a gestão por processos bem definidos e documentados, apesar da unidade
possuir padrões operacionais.
Já a média mais alta, está relacionado a pratica dos papéis e responsabilidades
relacionados à gestão por processos (variável 14). Analisando os dados por área de
capacitação, temos que, apesar de termos “Papéis e reponsabilidades nos Processos”
(variável 14 e variável 15) no nível 3 do BPMM, segundo a percepção dos entrevistados,
as outras áreas de capacitação ainda não atingiram esse nível de maturidade.
Já na visão de futuro, os entrevistados deram bastante importância a área de
capacitação “Controles da gestão por processos”, em especial a assertiva “Devem ser
aplicados ciclos regulares de controle da qualidade da gestão por processos em todas as
iniciativas de processos” (variável 19) com média 4,71.
Analisando as médias para a situação atual e de futuro, pela percepção dos
entrevistados, o fator Governança encontra-se atualmente no estágio Repetido (2) e se
almeja estar entre o estágio gerenciado (4) e sustentável (5);
Para o fator Método, a Tabela 40 exibe os valores encontrados de média, moda e
desvio padrão sobre desenho e modelagem de processos, implantação e execução de
processos, controle e medição de processos, melhoria e inovação em processos e
gerenciamento de programas e projetos de processos, além da diferença entre as médias
da situação futuro para a situação atual.

121

Tabela 40: Resultados Fator Método.
Situação Atual
Variável
var 21

var 22

var 23

var 24

var 25
var 26
var 27
Média

Assertivas
São empregadas técnicas definidas de modelagem de
processos para identificar e contextualizar o modelo
de processo atual (AS IS).
São empregadas técnicas definidas de modelagem de
processos para identificar e contextualizar o modelo
de processo futuro (TO Be).
São empregados métodos relacionados à fase de
implantação e execução de processos, auxiliando na
transformação dos modelos em especificação de
processos que possam ser implantados e executados.
São empregados métodos de escalonamento, que
designam os responsáveis pelas atividades nos
processos, facilitando sua execução.
São empregados métodos que orientam a coleta de
dados relacionados ao controle e à medição da
performance dos processos.
São empregados métodos que facilitam o
desenvolvimento de melhorias em processos.
São utilizadas abordagens de gestão (projeto,
mudanças, programas,...) nos processos

Situação Futuro
Média

Moda

Desvio
Padrão

2,79

2

1,05

2,86

2

1,23

3,07

3

1,21

3,21

4

1,42

3,14

4

1,10

2,79

1

1,63

3,21

3

1,19

3,01

2,71

1,26

Assertivas
Devem ser empregadas técnicas definidas de modelagem
de processos para identificar e contextualizar o modelo
de processo atual (AS IS).
Devem ser empregadas técnicas definidas de modelagem
de processos para identificar e contextualizar o modelo
de processo futuro (TO Be).
Devem ser empregados métodos relacionados à fase de
implantação e execução de processos, auxiliando na
transformação dos modelos em especificação de
processos que possam ser implantados e executados.
Devem ser empregados métodos de escalonamento, que
designam os responsáveis pelas atividades nos processos,
facilitando sua execução
Devem ser empregados métodos que orientam a coleta de
dados relacionados ao controle e à medição da
performance dos processos.
Devem ser empregados métodos que facilitam o
desenvolvimento de melhorias em processos.
Devem ser utilizadas abordagens de gestão (projeto,
mudanças, programas,...) nos processos

Fonte: Elaboração própria.

Diferença
Média

Moda

Desvio
Padrão

Média

4,43

5

0,94

1,64

4,43

5

1,02

1,57

4,50

5

0,85

1,43

4,57

5

0,65

1,36

4,71

5

0,83

1,57

4,50

5

0,94

1,71

4,57

5

0,85

1,36

4,53

5,00

0,87

1,52
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Analisando os resultados para o fator Método, temos a média consolidada na
situação desejada de 4,53 e 3,01 na situação atual, apresentando uma diferença de 1,52
entre elas.
As variáveis com a menor média na situação atual foram, a variável 21, que aborda
a questão do emprego de técnicas definidas de modelagem de processos para identificar
e contextualizar o modelo de processo atual, e a variável 26 que diz respeito ao emprego
de métodos que facilitem o desenvolvimento de melhorias em processos, ambos com 2,79
de média.
O fato da unidade de análise ser uma unidade de base na hierarquia organizacional,
pode contribuir para tal resultado, uma vez que a empresa utiliza uma abordagem topdown para mapeamento de seus processos.
As variáveis com maior média para esse fator são, a variável 24, que diz respeito
ao emprego de métodos de escalonamento, que designam os responsáveis pelas atividades
nos processos, facilitando sua execução, e a variável 27 ,que diz respeito a utilização de
abordagens de gestão (Projeto, mudanças, programas...) nos processos ambos com 3,21
de média.
Para a situação desejada, o destaque se deu para a variável 25, com média 4,71,
demonstrando a importância para os entrevistados do emprego de métodos que orientam
a coleta de dados relacionados ao controle e à medição da performance dos processos.
Analisando as médias para a situação atual e de futuro, pela percepção dos
entrevistados, o fator método, apesar de apresentar média 3,01 encontra-se atualmente no
estágio Repetido (2), isso se deve ao fato de que, áreas de capacitação como “Desenho e
modelagem” e “Melhoria e Inovação” apresentaram valores de maturidade abaixo do
nível Definido (3). Já na situação desejada, se almeja estar entre o estágio Gerenciado (4)
e Sustentável (5);
A Tabela 41 detalha a média, a moda e o desvio padrão de cada assertiva para o
fator Tecnologia da Informação, além da diferença entre as médias da situação Desejada
para a situação atual.

123

Tabela 41: Resultados Fator Tecnologia da Informação.
Situação Atual
Variável
var 28
var 29

var 30

var 31

var 32

var 33
Média

Assertivas
Há ferramental para modelagem e análise de processos de negócio
(ex. animação e simulação de processos).
É realizada a transformação automatizada de modelos de processos
em especificação de processos que possam ser implantados e
executados.
A execução dos processos é baseada em workflow (fluxos de
trabalho automatizados) ou soluções correlatas, como sistemas de
gerenciamento de documentos ou arquiteturas orientadas a serviço
(SOA).
São empregadas soluções tecnológicas para controle e mensuração
de processos, que facilitam o gerenciamento do escalonamento
(semi) automático nos processos, o tratamento de exceções, o
fluxo de trabalho automatizado, a visualização da performance (ex.
painéis de bordo) e o controle baseado em arquivos de registro
(log files) de processos.
São utilizadas ferramentas de suporte automatizado para a geração
de processos de negócio aprimorados, que ajustam processos de
negócio continuamente, com base em mudanças no contexto dos
processos.
São utilizadas ferramentas para gerenciamento dos programas e
projetos de processos, que facilitam a gestão do dia-a-dia desses
programas e projetos.

Situação Futuro
Desvio
Média Moda
Padrão
3,23

4

1,19

3,15

4

1,29

3,00

3

1,11

2,71

3

1,33

2,79

2

1,19

2,64

2

1,34

2,92

3,00

1,24

Assertivas
Deve haver ferramental para modelagem e análise de processos
de negócio (ex. animação e simulação de processos).
Deve ser realizada a transformação automatizada de modelos de
processos em especificação de processos que possam ser
implantados e executados.
A execução dos processos deve ser baseada em workflow
(fluxos de trabalho automatizados) ou soluções correlatas,
como sistemas de gerenciamento de documentos ou
arquiteturas orientadas a serviço (SOA).
Devem ser empregadas soluções tecnológicas para controle e
mensuração de processos, que facilitam o gerenciamento do
escalonamento (semi) automático nos processos, o tratamento
de exceções, o fluxo de trabalho automatizado, a visualização
da performance (ex. painéis de bordo) e o controle baseado em
arquivos de registro (log files) de processos.
Devem ser utilizadas ferramentas de suporte automatizado para
a geração de processos de negócio aprimorados, que ajustam
processos de negócio continuamente, com base em mudanças
no contexto dos processos.
Devem ser utilizadas ferramentas para gerenciamento dos
programas e projetos de processos, que facilitam a gestão do
dia-a-dia desses programas e projetos.

Fonte: Elaboração própria.

Diferença
Média Moda

Desvio
Padrão

Média

4,64

5

0,84

1,41

4,50

5

0,85

1,35

4,43

5

1,09

1,43

4,54

5

0,93

1,82

4,43

5

0,94

1,64

4,57

5

0,85

1,93

4,52

5,00

0,92

1,60
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Os resultados apresentados na Tabela 41 são referentes as assertivas sobre
desenho e modelagem de processos, implantação e execução de processos, controle e
medição de processos, melhoria e inovação em processos e gerenciamento de programas
e projetos de processos. As médias consolidadas do fator Tecnologia da informação foram
de, 4,52 na situação futuro e 2,92 na situação atual, apresentando uma diferença de 1,60
entre elas.
A variável com a menor média na situação atual, 2.64, é a variável 33, que diz
respeito a utilização de ferramentas para gerenciamento dos programas e projetos de
processos, que facilitem a gestão do dia-a-dia desses programas e projetos. Essa variável
apresentou também a maior diferença entre a situação desejada e a situação atual (1,93).
No fator anterior, Método, a assertiva relacionada a utilização de abordagens de gestão
(projeto, Mudanças, programas) nos processos obteve a maior média, sugerindo que o
nível de maturidade está “descolado” da área de capacitação no fator Tecnologia da
Informação.
Já a variável com maior média, a variável 28 com 3.23, diz respeito a existência
de ferramental para modelagem e análise de processos de negócio. Analogamente a
situação apresentada na variável 33, temos para a variável 28 uma situação inversa, no
fator Tecnologia da Informação ela foi o destaque positivo, demonstrando que nível de
maturidade percebido para a existência de ferramentas de modelagem de processos de
negócio é superior do que o uso das técnicas de modelagem.
De fato, a companhia, da qual a unidade de análise faz parte, possui ferramentas
de modelagem disponíveis, mas não são empregadas no mesmo nível técnicas para a
modelagem dos processos.
Para a situação desejada, o destaque positivo também se deu para a variável 28,
com média 4,64, demonstrando a importância para os entrevistados para existência de
ferramental para modelagem de processos de negócio.
Analisando as médias para a situação atual e de futuro, pela percepção dos
entrevistados, o fator Tecnologia da Informação encontra-se atualmente no estágio
Repetido (2), isso se deve ao fato de que, áreas de capacitação como “Controle e medição
de processos”, “Melhoria e inovação em processos” e Gerenciamento de programas e
projetos de processos” apresentaram valores de maturidade abaixo do nível Definido (3).
Já na situação desejada, se almeja estar entre o estágio Gerenciado (4) e Sustentável (5);
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A Tabela 42 detalha a média, a moda e o desvio padrão de cada assertiva para o
fator Pessoas, além da diferença entre as médias da situação Desejada para a situação
atual.
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Tabela 42: Resultados Fator Pessoas.
Situação Atual
Variável
var 34

var 35
var 36
var 37
var 38
var 39
var 40
var 41
Média

Assertivas
As partes interessadas envolvidas nos processos possuem
experiência profunda, considerando as exigências para
atuação em cada papel exercido nos processos.
Existe entendimento da gestão por processos, incluindo
conhecimento dos métodos e da tecnologia da informação
relacionados.
Existe entendimento dos impactos decorrentes da gestão por
processos no resultado dos processos empresariais.
Existe comprometimento da organização no desenvolvimento
e manutenção dos conhecimentos e habilidades relevantes de
processos.
Os treinamentos em processos abrangem toda a equipe.
Cada processo é mapeado e analisado em conjunto por todas
as partes interessadas.
Cada processo é bastante disseminado entre todas as partes
interessadas.
Os colaboradores demonstram vontade de liderar e assumir
responsabilidades nos processos de negócio.

Situação Futuro
Média

Moda

Desvio
Padrão

2,79

3

1,12

2,21

2

1,12

2,71

3

1,14

2,86

3

1,10

2,71

2

1,27

2,79

3

1,25

3,00

2

1,24

3,00

3

1,04

2,76

2,63

1,16

Assertivas
As partes interessadas envolvidas nos processos devem possuir
experiência profunda, considerando as exigências para atuação
em cada papel exercido nos processos.
Deve existir entendimento da gestão por processos à nível
organizacional, incluindo conhecimento dos métodos e da
tecnologia da informação relacionados.
Deve existir entendimento dos impactos decorrentes da gestão
por processos no resultado dos processos empresariais.
Deve existir comprometimento da organização no
desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades relevantes
de processos.
Os treinamentos em processos devem abranger toda a equipe.
Cada processo deve ser mapeado e analisado em conjunto por
todas as partes interessadas.
Cada processo deve ser disseminado entre todas as partes
interessadas.
Os colaboradores devem demonstrar vontade de liderar e
assumir responsabilidades nos processos de negócio.

Fonte: Elaboração própria.

Diferença
Média

Moda

Desvio
Padrão

4,43

5

0,85

1,64

4,43

5

0,76

2,21

4,57

5

0,76

1,86

4,57

5

0,85

1,71

4,50

5

1,09

1,79

4,71

5

0,47

1,93

4,71

5

0,47

1,71

4,50

5

0,94

1,50

4,55

5,00

0,77

1,79

Média
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Analisando os resultados apresentados na Tabela 42, referentes as assertivas sobre
Habilidades e experiência em processos, Conhecimento em gestão por processos,
Educação e aprendizado em processos, Colaboração e comunicação e Líderes de gestão
de processos, suas médias consolidadas foram de 4,55 na situação futuro e 2,76 na
situação atual, apresentando uma diferença de 1,79 entre elas.
A variável com a menor média na situação atual, 2.21, é a variável 35, que diz
respeito a existência de entendimento da gestão por processos, incluindo conhecimento
dos métodos e da tecnologia da informação relacionadas. Essa variável apresentou
também a menor média entre todas as assertivas da pesquisa. A diferença entre a situação
desejada e a situação atual foi de 2,21, também a maior de toda a pesquisa.
A unidade de analise não possui um programa formal de treinamentos em gestão
por processos, o que pode contribuir o resultado na área de capacitação “conhecimento
em gestão por processos”.
A maior média encontrada para o fator Pessoas, (3,00), foram as das variáveis 40
e 41, e dizem respeito, respectivamente, a disseminação de cada processo entre todas as
partes interessadas e a demonstração de vontade de liderar e assumir responsabilidade nos
processos de negócio pelos colaboradores.
Para a situação desejada, o destaque positivo se deu para a variável 39 e 40, com
média 4,71, demonstrando a importância para os entrevistados para a Colaboração e
comunicação, uma vez que as duas variáveis fazem parte dessa área de capacitação.
Analisando as médias para a situação atual e de futuro, pela percepção dos
entrevistados, o fator Pessoas encontra-se atualmente no estágio Repetido (2), isso se deve
ao fato de que todas as áreas de capacitação com exceção da “Líderes de gestão de
processos” apresentaram valores de maturidade abaixo do nível Definido (3). Vale
destacar que, esse fator apresentou a maior diferença entre a situação desejada e a situação
atual, 1,79 na média. Foi também a que apresentou a variável com menor média na
situação atual, variável 35 com média 2,21. Para a situação desejada, esse fator apresentou
média 4,55, demonstrando que se deseja estar entre o estágio Gerenciado (4) e Sustentável
(5). Esses dados sugerem a necessidade de investimento em treinamentos e melhoria na
comunicação, a fim de se diminuir essa lacuna entre a situação desejada e a situação atual.
Para o fator Cultura, a Tabela 43 exibe os valores encontrados de média, moda e
desvio padrão sobre Capacidade de reação à mudança nos processos, valores e crenças
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dos processos, atitudes e comportamentos em processos, atenção da liderança aos
processos e redes sociais de gestão por processos, assim como a diferença entre as médias
da situação futuro para a situação atual.
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Tabela 43: Resultados Fator Cultura.
Situação Atual
Variável

Assertivas

Situação Futuro
Média Moda

Desvio
Padrão

var 42

A organização apresenta-se receptiva para a mudança,
demonstrando propensão a aceitar e a adaptar-se às mudanças
nos processos.

3,15

4

1,10

var 43

As pessoas que atuam nos processos demonstram habilidade de
atuação com foco nos melhores interesses dos processos.

3,15

3

1,17

3,21

2

1,25

2,93

3

1,27

2,86

3

1,35

3,21

2

1,25

2,93

3

1,27

2,86

3

1,35

3,04

2,88

1,25

var 44
var 45
var 46
var 47
var 48
var 49
Média

Os colaboradores entendem os processos da forma como são
executados.
A organização possui crenças e valores comuns dos papéis e
benefícios da gestão por processos.
Os envolvidos na gestão por processos sentem-se impulsionados
a questionar as práticas existentes, a partir do potencial de
melhoria dos processos.
Os gestores demonstram comprometimento e atenção aos
processos e à gestão por processos.
As comunidades de prática de gestão por processos exercem
influência na organização.
As redes informais de gestão por processos são reconhecidas e
utilizadas.

Assertivas
A organização deve apresentar-se receptiva para a mudança,
demonstrando propensão a aceitar e a adaptar-se às mudanças
nos processos.
As pessoas que atuam nos processos devem demonstrar
habilidade de atuação com foco nos melhores interesses dos
processos.
Os colaboradores devem entender os processos da forma como
são executados.
A organização deve possuir crenças e valores comuns dos
papéis da gestão por processos.
Os envolvidos na gestão por processos devem sentir-se
impulsionados a questionar as práticas existentes, a partir do
potencial de melhoria dos processos.
Os gestores devem demonstrar comprometimento e atenção aos
processos e à gestão por processos.
As comunidades de prática de gestão por processos devem
exercer influência na organização.
As redes informais de gestão por processos devem ser
reconhecidas e utilizadas.

Fonte: Elaboração própria

Diferença
Média Moda

Desvio
Padrão

Média

4,29

5

0,99

1,13

4,64

5

0,84

1,49

4,64

5

0,63

1,43

4,71

5

0,47

1,79

4,57

5

1,09

1,71

4,64

5

1,08

1,43

4,57

5

0,76

1,64

4,43

5

0,94

1,57

4,56

5,00

0,85

1,52
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Analisando os resultados para o fator Cultura, temos a média consolidada na
situação desejada de 4,56 e 3,04 na situação atual, apresentando uma diferença de 1,52
entre elas.
As variáveis com a menor média na situação atual foram a variável 46 que aborda
a questão dos envolvidos na gestão por processos sentirem-se impulsionados a questionar
as práticas existentes a partir do potencial de melhoria dos processos e a variável 49 que
diz respeito as redes informais de gestão por processos serem reconhecidas e utilizadas,
ambos com 2,86 de média.
As variáveis com maior média para esse fator são a var 44 que diz respeito ao fato
de os colaboradores entenderem os processos da forma como esses são executados e a var
47 que diz respeito a como os gestores demonstram comprometimento e atenção aos
processos e à gestão por processos, ambos com 3,21 de média. Para a situação desejada
o destaque se deu para a variável 45 com média 4,71, demonstrando a importância para
os entrevistados para o fato de a organização possuir crenças e valores comuns dos papéis
da gestão por processos.
Analisando as médias para a situação atual e de futuro, pela percepção dos
entrevistados, o fator Cultura, apesar de apresentar média 3,04 encontra-se atualmente no
estágio Repetido (2), isso se deve ao fato de que áreas de capacitação como “Atitudes e
comportamentos em processos” e “Redes sociais de gestão por processos” apresentaram
valores de maturidade abaixo do nível Definido (3). Já na situação desejada se almeja
estar entre o estágio gerenciado (4) e Sustentável (5);
Analisando os seis fatores chave, tem-se que os números que expressam a
percepção de maturidade do setor estudado é de 4,54 para a situação desejada e 2,96 para
a situação atual, com uma diferença de 1,58 entre os dois. Os resultados mostram um
equilíbrio entre todas os fatores quanto a situação desejada. Em relação a situação atual o
fator Pessoas obteve a menor média e apenas o fator Alinhamento Estratégico foi
considerado no nível 3 Definido, uma vez que os demais fatores, apesar de apresentar
médias acima de 3 em outros fatores, apresentaram áreas de capacitação no nível 2
Repetido.
A Tabela 44 exibe a percepção de maturidade por fator chave da unidade estudada.
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Tabela 44: Percepção de maturidade por Fator Chave

Fator Chave
Alinhamento Estratégico
Governança
Métodos
Tecnologia da Informação
Pessoas
Cultura
Média

Situação
Atual

Situação
Futuro

3,12
2,91
3,01
2,92
2,76
3,04
2,96

4,53
4,52
4,53
4,52
4,55
4,56
4,54

Diferença
1,41
1,61
1,52
1,60
1,79
1,52
1,58

Fonte: Elaboração própria.

Por fim, tem-se que, pela percepção de maturidade dos entrevistados, a unidade
estudada está posicionada atualmente no nível 2-Definido e deseja-se atingir ao menos o
nível 4-gerenciado de maturidade do BPMMM.
No estágio 2, segundo (BALDAM, VALLE, et al., 2009), as organizações
apresentam uma combinação das seguintes características:
a. Primeiras documentações de processos;
b. Reconhecimento da importância do BPM;
c. Aumento do envolvimento dos executivos de alto escalão;
d. Uso extensivo de modelagens simples em repositórios simples;
e. Primeiras tentativas com metodologias estruturadas e padrões comuns;
f. Aumento de confiança em experiência externa de BPM.
Ainda segundo (BALDAM, VALLE, et al., 2009), nesse estágio a organização já
fez progressos em relação ao estágio inicial e teve suas primeiras experiências com BPM,
irá começar a criar capacidades em BPM e aumentar o número de pessoas que começam
a enxergar a organização sob a perspectiva de processos. A análise dos aspectos presentes
nos estágios posteriores em relação a situação atual pode auxiliar no planejamento e na
execução de iniciativas que venham a fortalecer, de forma gradual, a gestão por processos
da unidade estudada.
De acordo com (BALDAM, VALLE, et al., 2009) os esforços em busca do estágio
3-Definido incluem, entre outros:
a. Foco no gerenciamento das fases iniciais do ciclo de vida do processo;
b. Uso de ferramentas elaboradas (Por exemplo, modelagem dinâmica);
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c. Combinação de diferentes métodos de gerenciamento de processos e ferramentas
(Por exemplo, redesenho de processos, gerenciamento de workflow)
d. Maior utilização de tecnologia de entrega e comunicação da gestão por processos
(por exemplo, Disponibilização dos processos desenhados na intranet ou através
de redes sociais coorporativas);
e. Treinamento abrangente e formal em BPM;
f. Diminuir a dependência de expertise externa.
Superado o nível 3-Definido a organização irá se beneficiar de ter firmemente
implantado o BPM na organização e ao atingir o nível 4-Gerenciado apresentará uma
combinação das seguintes características: (BALDAM, VALLE, et al., 2009)
a. Um escritório de processos que mantêm os padrões da organização;
b. Exploração de métodos e metodologias para controle de processos;
c. Mescla as perspectivas de negócios e TI no BPM;
d. Posição do BPM plenamente formal e designada;
e. Tecnologias e métodos plenamente aceitos;
f. Propósitos do BPM plenamente integrados à estratégia;
g. Extensão e consolidação contínua das iniciativas de BPM;
h. Mínima necessidade de experiência externa.
Uma estratégia que pode ser utilizada para atingir tais objetivos é a de priorizar,
em um primeiro momento as áreas de capacitação que apresentaram as menores médias.
A Figura 20 exibe os valores da percepção de maturidade por fator área de
capacitação da unidade estudada.
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Figura 20: Percepção por área de capacitação.

Fonte: Elaboração própria.

Seguindo a estratégia de se priorizar áreas de capacitação, a fim de se atingir o
estágio três, Definido, de maturidade e posteriormente supera-lo para se atingir o nível
quatro, Gerenciado, ao se analisar a Figura 20 fica fácil perceber quais áreas de
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capacitação devem ser priorizadas. O fator chave Alinhamento Estratégico foi o único
que apresentou em todas as suas áreas de capacitação valores de média superior a três,
portanto, não há necessidade em um primeiro momento de se intensificar os esforços para
se atingir o nível Definido de maturidade, os esforços, nesse caso, devem ser
intensificados quando se buscar atingir o próximo nível.
Para o fator chave Governança, a área de capacitação que apresentou a menor
média foi a de “Padrões para Gestão por Processos”. As iniciativas que podem ser
tomadas para a melhoria dessa área de capacitação incluem além da definição e
documentação de padrões para gestão por processos, a coordenação das iniciativas de
gerenciamento de processos em toda a organização e diretrizes para o estabelecimento e
gerenciamento de medidas de processos, resolução de problemas e recompensas
(ROSEMANN e BROCKE, 2015, p. 115).
Para o fator chave Método as áreas de capacitação que apresentaram as menores
médias foram “Desenho e modelagem de processos” e “Melhoria e inovação”. Essas duas
áreas de capacitação dizem respeito, respectivamente, aos métodos utilizados para
identificar e conceitualizar o estado atual (As is) e o estado futuro dos processos (To be)
e aos métodos que facilitem o desenvolvimento de melhores processos de negócio
(ROSEMANN e BROCKE, 2015, p. 116).
Analisando o fator chave Tecnologia da informação temos três áreas de
capacitação com valores próximos e abaixo do nível 3, definido, são elas: Controle e
medição de processo; Melhoria e inovação em processos; Gerenciamento de programas
e projetos de processos. Para a área de “Controle e medição de processos” existem uma
série de ferramentas que largamente utilizadas de modo a atingir os objetivos da
companhia, como por exemplo o uso de dashboards e BPMS. O Mesmo vale para área de
capacitação “Melhoria e inovação em processos”, a adoção de ferramentas que forneçam
suporte para a melhoria nos processos de negócio devem melhorar o desempenho da
companhia nessa área. Já para área de capacitação “Gerenciamento de programas e
projetos de processos” devem ser adotadas ferramentas que facilitem o gerenciamento de
diferentes tipos de iniciativas em BPM. Essas ferramentas proveem, entre outras, sistemas
de suporte a decisão aos donos dos processos. (ROSEMANN e BROCKE, 2015, p. 117).
Já para o fator Pessoas, que apresentou a menor média entre todos os fatores,
temos uma área apresentou a menor média entre todas as áreas de capacitação,
“Conhecimento em gestão por processo”. Essa área de capacitação é particularmente
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importante para as organizações que pretendem atingir níveis elevados em maturidade na
gestão por processos, pois diz respeito ao conhecimento explícito e tácito sobre os
princípios e práticas do BPM. Mede o nível de compreensão do BPM, incluindo o
conhecimento dos métodos e tecnologia da informação, e o impacto desses nos processos
de negócio. (ROSEMANN e BROCKE, 2015, p. 117). Ao se analisar as características
esperadas ao atingir o nível três, definido, temos entre elas o treinamento abrangente e
formal em BPM, que possa ser implementado a fim de se obter maior grau de maturidade
nessa área de capacitação. (BALDAM, VALLE, et al., 2009)
Para o fator chave cultura, tem-se duas áreas de capacitação que apresentaram
valores abaixo do nível 3, são elas: “Atitudes e comportamentos em processos” e “Redes
sociais de gestão por processos”. O primeiro diz respeito as atitudes e o comportamento
daqueles que estão envolvidos e daqueles que são afetados pelo BPM, isso inclui, entre
outros, a disposição de questionar as práticas existentes à luz de possíveis melhorias no
processo. Esse comportamento pode ser estimulado a fim de se ter uma melhoria nessa
área de capacitação. O segundo diz respeito ao uso das redes sociais de gerenciamento de
processos, a influência das comunidades de práticas de BPM, o uso de técnicas de redes
sociais e o reconhecimento e uso de redes informais de BPM. O aumento no nível de
maturidade nessa área de capacitação se dá através da implementação e uso dessas
técnicas, ferramentas e redes informais. (ROSEMANN e BROCKE, 2015, p. 118-119).

GRUPO FOCAL
Foi realizado um grupo focal com o intuito de complementar as informações em
relação as percepções levantadas no questionário. O Grupo focal é composto por
membros do grupo formado para modernização da gestão na unidade de análise.
Participaram do grupo focal um total de cinco colaboradores. Dos cinco (5), dois (2) são
Engenheiros de Produção Plenos, um (1) Engenheiro de Produção Junior, um (1) Químico
Pleno e um (1) Administrador Pleno.
Foram relatados pelo grupo uma série de problemas relativos ao BPM na unidade
de análise, que não necessariamente estão relacionados diretamente ao resultado do
questionário. O grupo teve liberdade para discutir os problemas e as propostas, que ao
final foram compiladas em tópicos
Os problemas compilados são:
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a. Complexidade de processos e interfaces (mapeamento, otimização e informatizaç
ão de processos);
b. Dificuldade de acesso a projetos, informações, bancos de dados;
c. Falta de incentivo à inovação e atualização com boas práticas de gestão;
d. Falta de transparência da liderança quanto às tomadas de decisões (falha no feedb
ack do processo);
e. Falta de padronização de processos (registro dos processos, difuldade do desenvo
lvimento de soluções (programação));
f. Falta de mapeamento do fluxo de informações do processo (big picture);
g. Falta de uniformização no controle de desempenho dos processos, adequar as res
ponsabilidades e levantar GAPs de informações;
h. Falta de visão Integrada de toda Cadeia;
i. Falta de uniformização do “Empoderamento”

das

equipes e equipes auto

gerenciáveis;
j. Modelo de “gestão” divergente de outras gerências;
k. Lacunas na gestão integrada operacional.
Os problemas relatados durante o grupo focal fortalecem as análises realizadas no
estudo de caso, uma vez que, segundo (BALDAM, VALLE, et al., 2009), as organizações
apresentam uma combinação das seguintes características no estágio 2 de maturidade:
a. Primeiras documentações de processos;
b. Reconhecimento da importância do BPM;
c. Aumento do envolvimento dos executivos de alto escalão;
d. Uso extensivo de modelagens simples em repositórios simples;
e. Primeiras tentativas com metodologias estruturadas e padrões comuns;
f. Aumento de confiança em experiência externa de BPM.
Dentre as iniciativas propostas pelo grupo destacam-se:
a. Implementar um programa de mapeamento dos processos (As is e To be);
b. Uniformizar e disseminar o uso de ferramentas de gestão em sintonia com outras
gerências da companhia;
c. Integrar e automatizar sistemas
d. Estruturar programa para desenvolvimento da liderança;
e. Aprimorar comunicação com equipe;
f. Revisar Governança e responsabilidade;
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g. Estruturar o suporte a gestão e sistematizar rotina de encontros de alinhamento;
h. Contratar uma consultoria externa para auxiliar no processo com o objetivo de
atingir os resultados esperados mais rapidamente e com menos riscos;
i. Promover workshop para definição de indicadores e metas.
As iniciativas propostas sugerem intenção e vontade de elevar o nível de
maturidade em gestão por processos da unidade de análise.

RECOMENDAÇÕES
Em síntese as recomendações feitas a partir desse estudo estão descritas no Quadro
33.
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Quadro 33: Recomendações feitas a partir do estudo.
Fator

Síntese

Alinhamento Apesar do alinhamento com as prioridades
Estratégico atuais dos clientes-chave e de outras partes
envolvidas e a contribuição direta dos
processos de negócio para o sucesso da
estratégia organizacional estarem em um
nível de maturidade mais elevado, a
capacidade de articulação entre a estratégia e
processos é um dos pontos que precisam de
mais atenção para que se alcance o nível de
maturidade desejado.
Governança Há uma deficiencia em relação aos padrões
para gestão por processos, evidenciado pelo
questionário e pelo grupo focal.
Métodos

Apresentou as menores médias em relação
aos métodos utilizados para identificar e
conceitualizar o estado atual (as-is) e o
estado futuro dos processos (to-be) e aos
métodos que facilitem o desenvolvimento de
melhores processos de negócio.

Recomendações
Recomendações
do Autor
do Grupo Focal
Criação de um Promover
scritório
de workshop
para
processos;
definição
de
indicadores
e
Implantação
e metas.
utilização de um
BPMS.

Criar um manual
de gestão por
processos.

Revisar
Governança
e
responsabilidade;

implantação
de
treinamentos
abrangentes
e
formais em BPM;

Uniformizar
e
disseminar o uso
de ferramentas de
gestão em sintonia
com
outras
gerências
da
companhia;

Implantação
e
utilização de um
BPMS.
Criação de
scritório
processos;

Tecnologia
da
Informação

Pessoas

Cultura

Apresentou três áreas de capacitação que
precisam de atenção de acordo com o
resultado do questionário e do grupo focal,
são elas: Controle e medição de processo;
Melhoria e inovação em processos;
Gerenciamento de programas e projetos de
processos.
O conhecimento em gestão por processos foi
o ponto crítico na pesquisa. Além disso a
comunicação da liderança com a equipe foi
destaca pelo grupo focal.

Pontos de atenção em relação as atitudes e o
comportamento
daqueles
que
estão
envolvidos e daqueles que são afetados pelo
BPM e à utilização e reconhecimentodas
redes informais de BPM;

um
de

Implantação
e
utilização de um
BPMS;

Implantação
de
treinamentos
abrangentes
e
formais em BPM;

Implantação
de
treinamentos
abrangentes
e
formais em BPM;
Criação de
escritório
processos.

Implementar um
programa
de
mapeamento dos
processos (AS-IS
e TO-BE);
Integrar
e
automatizar
sistemas;

Aprimorar
comunicação com
equipe;
Estruturar
programa
para
desenvolvimento
da liderança;
Estruturar
o
suporte a gestão e
sistematizar rotina
de encontros de
alinhamento;

um
de

Fonte: Elaboração Própria

A título de sugestão, recomenda-se que, inicialmente, a gestão por processos
poderia ter seu nível de maturidade potencializado a partir da implantação de
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treinamentos abrangentes e formais em BPM, uma vez que a menor pontuação obtida na
pesquisa foi em relação ao conhecimento em gestão por processo. Esses treinamentos
podem formar multiplicadores capazes de disseminar as práticas de gestão por processos
através da companhia, aumentando a participação e o envolvimento de todos. Os fatores
Métodos, Pessoas e Cultura são fortemente impactados com a implantação de
treinamentos abrangentes e formais em BPM, mas a maturidade em BPM como um todo
aumenta à medida que o conhecimento em BPM aumenta.
Concomitantemente, criar um documento único, um manual de gestão por
processos, aprovado pela alta administração e amplamente divulgado por toda a
organização, contendo os princípios e benefícios da gestão por processos, a arquitetura
de processos, a articulação com os processos estratégicos, os indicadores de desempenho,
os papéis e responsabilidades, os processos decisórios, os métodos e técnicas de
modelagem e análise de processos e a abordagem de gerenciamento de projetos de
processos com o objetivo de uniformizar o mapeamento dos processos, identificar,
desenvolver e difundir metodologias e melhores práticas da gestão de processos,
promover o monitoramento e a avaliação de desempenho dos processos de forma
contínua, mediante a construção de indicadores apropriados e implantar melhorias nos
processos, visando alcançar maior eficiência, eficácia e efetividade no seu desempenho.
(MPF, 2013). O fator Governança é diretamente impactado pela adoção dessa
recomendação.
Em uma segunda etapa, sugere-se a implantação de uma BPMS. Segundo ABPMP
(2013, p. 286-287) a implantação de um BPMS tipicamente inclui o mapeamento dos
processos de negócio ponta-a-ponta, desenho dos fluxos e formulários eletrônicos,
definição de workflow, regras de negócio, integradores, monitoração em tempo real das
atividades e alertas. Permite gerar rapidamente aplicações para aprimorar tanto o modo
que a operação é controlada e monitorada, quanto fornecer automação de tarefas. Com
um BPMS dando suporte à operação é possível promover mudanças mais rapidamente
com menor risco e custo. Com o uso de um BPMS é possível reduzir os problemas
relacionados a integração e automatização de sistemas além de permitir a implantação do
programa de mapeamento de processos, com impacto direto nos fatores Métodos,
Tecnologia da Informação e Alinhamento estratégico.
As sugestões apresentadas, se adotadas, podem ser acompanhadas pela criação de
um escritório de processos, que tem como papel ser a unidade guardiã da metodologia de
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gestão de processos. Essa unidade deve estar mais próxima da gestão estratégica da
companhia, de forma a manter a agenda motivacional de BPM bastante viva na
organização, mantendo atualizado o método de gestão por processo, incluindo o manual
de gestão por processo e promovendo e incentivando a capacitação dos colaboradores em
BPM. (ELOGROUP, 2009). Os fatores Alinhamentos Estratégico, métodos, e cultura são
diretamente impactados pela criação de um escritório de processos.
Todas as sugestões podem ser acompanhadas por uma consultoria externa, com o
objetivo de auxiliar no processo, de modo a atingir os resultados esperados mais
rapidamente e com menos riscos.
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5.

CONCLUSÃO
Para a apresentação das conclusões desta pesquisa, retorna-se aos objetivos

específicos e ao objetivo geral e aos tópicos que indicariam o caminho para a consecução
destes. Esta recuperação dos objetivos e das questões da pesquisa compõe a seção 5.1.
Em seguida, na seção 5.2, são apresentadas as contribuições da pesquisa, suas limitações,
seção 5.3 e propostas de pesquisas futuras na seção 5.4.

ALCANCE DOS OBJETIVOS
Inicialmente, cabe destacar que ao final do trabalho pode-se afirmar que todos os
objetivos secundários e o objetivo final foram alcançados. O objetivo principal da
realização desta pesquisa foi avaliar a maturidade dos processos de gestão de contratos
afetos à gerência estudada através do modelo de (ROSEMANN e BRUIN, 2005) e , com
isso, subsidiar melhorias para a ação de gerentes e fiscais de contrato na execução de suas
atividades.
São agora revisitados os objetivos específicos da dissertação:
a. Contextualizar os conceitos das atividades de gestão e fiscalização de
contratos;
A seção 2.2 faz uma descrição concisa dos conceitos de contratos e fases do
contrato sob a ótica do código civil brasileiro (lei 10406) e da lei das licitações e
contratos da administração pública (lei 8666) concluindo com os aspectos
relativos a gestão de contratos e as responsabilidades dos gestores e fiscais de
contrato.
b. Conhecer os modelos de avaliação de maturidade;
A seção 2.3 apresenta os conceitos de processos, uma breve informação histórica
sobre melhoria de processos levando a gestão por processos. Na seção 2.4 são
apresentados informações conceituais sobre maturidade em gestão por processos
além de alguns dos vários modelos de maturidade propostos pelos principais
autores contemporâneos sobre o tema.
c. Diagnosticar o nível de maturidade em gestão de processos da gerência
pesquisada utilizando o modelo de (ROSEMANN e BRUIN, 2005);
A seção 2.4.3 descreve o modelo de maturidade de gestão por processos proposto
por Rosemann e Bruin, quer serviu de base teórica para a avaliação realizada nesta
dissertação. São apresentados os detalhes sobre os fatores-chave e suas áreas de
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capacitação bem como os estágios de maturidade propostos pelo modelo. Na
seção 4 é apresentado o estudo de caso, expondo as análises de confiabilidade e
de constructo da ferramenta de pesquisa e a análise dos resultados encontrados.
d. Realizar uma avaliação de lacunas entre o nível de maturidade atual e o
desejado;
Ainda na seção 4 é exibido um diagnóstico detalhado dos seis (6) fatores-chave,
Alinhamento Estratégico, Governança, Métodos, Tecnologia da Informação,
Pessoas e Cultura, e suas respectivas áreas de capacitação. São ofertados ao leitor
tabelas analíticas contendo a média, a moda, o desvio-padrão e as médias
consolidadas de todas as questões investigadas quanto à situação atual e à
desejada. Ao final da análise foram apresentados os números que traduzem a
percepção de maturidade do setor analisado, sendo 2,96 para situação atual e 4,54
para a situação desejada, com uma lacuna de 1,58 entre os dois cenários, além de
sugestões para se atingir a situação desejada.
e. Complementar as informações em relação as percepções levantadas no
questionário;
Ao final da seção 4, mais especificamente na seção 4.6 são apresentados o
resultado do grupo focal realizado com o intuito de complementar as informações
em relação as percepções levantadas no questionário. Durante a realização do
grupo focal foram listadas uma série de problemas relacionados as atividades da
unidade de análise e ao final esses problemas foram compilados pelo grupo.
Baseados nesses problemas o grupo focal propôs algumas iniciativas.

CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA
Acredita-se que as principais contribuições desta pesquisa são:
a. Proporcionar ao leitor uma dissertação que tem como objeto central de interesse a
maturidade em gestão por processos, apresentando uma revisão bibliográfica sobre
o assunto.
b. Apresentar ao leitor aos conceitos de maturidade em gestão por processos e
apresentar alguns dos modelos de maturidade em gestão por processos propostos
pelos principais autores, incluindo, com mais detalhes, o modelo proposto por
(ROSEMANN e BRUIN, 2005).
c. Apresentar a aplicação do modelo proposto por (ROSEMANN e BRUIN, 2005),
com a avaliação da confiabilidade e dos constructos utilizados no instrumento de
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pesquisa, gerando material de referência que pode ser utilizado como base em
outras empresas ou outros setores da empresa pesquisada.
d. Possibilita a partir dos resultados obtidos identificar oportunidades de melhoria na
gestão por processos da unidade estudada e auxiliar na tomada de decisões quanto
a esforços necessários para atingir o nível de maturidade almejado pela companhia.

LIMITAÇÕES DA PESQUISA
O primeiro conjunto de limitações relacionadas a pesquisa dizem respeito ao
modelo utilizado para a análise da maturidade em gestão por processos. É necessário
destacar, ao leitor, que o método utilizado é oriundo unicamente da literatura compulsada.
Há, além da literatura compulsada, diversas outras referências e métodos de análise que
abordam a maturidade em gestão por processos. Além disso a análise foi realizada
baseada única e exclusivamente na percepção dos entrevistados através de entrevistas,
não sendo considerados outros métodos como, por exemplo, a análise de documental ou
outro método de análise de maturidade em gestão por processos.
Outro ponto relevante em relação ao modelo utilizado diz respeito ao
levantamento dos Gaps. A obtenção de um alto nível de maturidade em BPM requer
recursos enormes especificamente dedicados à mudança de processo. Consequentemente
a organização precisa determinar o nível desejado levando em consideração os objetivos
organizacionais e o contexto. Como resultado os níveis de maturidade devem ser
otimizados, ao invés de maximizados, de forma a alcançar os objetivos organizacionais.
O instrumento utilizado para o levantamento da situação desejada, apesar de levantar
essas questões, não impõem restrições em relação aos níveis de maturidade desejados.
Com isso é possível haver um viés de alta em relação a situação desejada. De modo geral
a falta de restrições com relação a situação desejada não invalida o uso do instrumento,
pois ainda assim server como direcionador para a tomada de ações em relação as
melhorias em gestão por processos. Durante esse processo, é necessário que fique claro
que investir no aumento de maturidade requer o emprego de recursos é que esses devem
trazer retorno à altura dos recursos utilizados.
Entende-se que a segunda limitação da pesquisa diz respeito a seleção do estudo
de caso. Estudos de caso aprofundados são intensivos em tempo e recursos. Como
resultado, enquanto eles permitem a exploração de ideias, dificultam a condução de
múltiplos casos, dada as limitações da pesquisa de mestrado. O pequeno número de
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estudos de caso pode ser uma limitação, potencialmente restringindo a generalização dos
resultados da pesquisa devido ao que alguns chamariam de “pequena amostra”. No
entanto, utilizar o método de estudo de caso foi apropriado para a natureza deste estudo.
O processo de seleção e a disponibilidade de casos também podem atuar como
uma limitação adicional. Devido às limitações de recursos, pode ser difícil conseguir que
os envolvidos participem do estudo de caso. Pode ser ainda mais difícil conseguir que
participem se elas (a) não estiverem ativamente envolvidas com o fenômeno em questão
ou (b) não estiverem envolvidas com sucesso com o fenômeno em questão. Apesar dos
esforços para que o questionário fosse respondido, apenas 19,45% da população
respondeu integralmente a pesquisa.
Uma outra limitação potencial reside, inevitavelmente, na capacidade e
experiência do pesquisador e na medida em que isso influenciou o estudo. A experiência
de trabalhar em organizações antes da realização de pesquisas de mestrado afetou, sem
dúvida, a visão de mundo do pesquisador e criou o desejo de realizar pesquisas relevantes
e rigorosas. Esta experiência influenciou potencialmente a coleta e interpretação de
dados, particularmente com dados qualitativos. Essa experiência, por exemplo, pode
afetar a interação do pesquisador com os indivíduos nas organizações de estudo de caso.
O desenvolvimento do estudo incorporou à apresentação de um relatório aos
participantes de forma a proporcionar aos participantes uma oportunidade para esclarecer
e ampliar as interpretações iniciais dos dados.
Durante o estudo, o pesquisador obteve insights adicionais sobre o domínio do
BPM fora do próprio estudo. Isso incluiu participar de fóruns de gestão por processos,
conduzir e participar de treinamentos em gestão por processos, testar e selecionar
softwares relacionados ao contexto da gestão por processos. Isso proporcionou ao
pesquisador a exposição a diferentes perspectivas e experiências de BPM.
Finalmente, durante toda a jornada de mestrado, o pesquisador permaneceu tão
objetivo, imparcial, receptivo e mente aberta quanto possível.

PESQUISAS FUTURAS
Diversas recomendações poder se apresentadas com base na pesquisa, são elas:
a. Continuidade na aplicação da análise:
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A aplicação do BPMM permitiu mapear a percepção de maturidade em gestão por
processos na unidade estudada e a situação desejada para o futuro. A aplicação do
BPMM de forma continuada permitirá acompanhar a evolução da unidade
estudada em relação a gestão por processos e medir o sucesso das intervenções
eventualmente realizadas;
b. Aplicação do estudo de caso em outros setores da empresa:
O estudo de casos apresentado consistiu na análise de uma unidade de uma única
empresa. A aplicação deste estudo de caso nas demais unidades da companhia
permitiria uma visão ampliada da percepção da maturidade em gestão por
processos na companhia, além de proporcionar uma comparação entre as
unidades, identificar distorções e mapear melhores práticas.
c. Aprofundamento do estudo de caso na empresa estudada:
O aprofundamento deste estudo de forma institucionalizada, com apoio da alta
administração, utilizando-se de análise documental e artefatos físicos poderia
fornecer mais detalhes sobre a maturidade em gestão por processos da empresa.
d. Aplicação do estudo de caso em outras empresas:
A aplicação do BPMM em outras organizações permitirá que novas analises sejam
feitas e a ferramenta de pesquisa seja aprimorada, além de possibilitar a realização
de um benchmarking entre empresas de um mesmo setor, ou de setores diferentes.
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