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RESUMO 

 
Os modelos de diagnósticos com abordagens específicas têm a capacidade de servir como 
orientação à análise, porém destacam certas variáveis e não oferecem uma visão de fácil 
entendimento do funcionamento da organização. Enquanto isto, uma abordagem 
considerando o todo organizacional como algo integrado e correlacionado, oferece 
esquemas flexíveis, conforme condições nas quais a organização está inserida e 
competindo. A complexidade do ambiente de negócios impulsiona esforços constantes de 
melhorias dos processos de negócios. Processos estes entendidos como atividades ou 
tarefas que se inter-relacionam para produção de um produto ou serviço. Logo, para 
gerenciá-los, melhorá-los e aplica-los, é preciso primeiramente compreendê-los. Desta 
forma, a abordagem por processos de negócios em diagnósticos organizacionais se destaca 
por permitir às empresas, em meio ao ambiente de constantes mudanças, uma adaptação 
ágil às necessidades empresariais. Neste contexto, a pesquisa através de uma abordagem 
exploratória-qualitativa, propôs a construção de um método de diagnóstico organizacional, 
de forma complementar aos já conhecidos, ao acrescentar a orientação por processos de 
negócios e o entendimento da organização como um sistema completo, relacionado, 
mutável e flexível. Para isto, foram realizados levantamentos teóricos em temas como 
Gestão por Processos, Diagnósticos Organizacionais e Ferramentas de Gestão. Depois de 
balizado o Método-Diagnóstico, este foi operacionalizado como estudo de caso em 
empresa de grande porte. A modelagem do Método-Diagnóstico foi realizada de forma 
simplista, acessível e de fácil entendimento. Equilibrando grandes abordagens e 
possibilitando sua utilização na gestão da mudança e no entendimento organizacional. 
Quanto ao estudo de caso, foram inúmeros os apontamentos realizados, desde a falta de 
desdobramentos estratégicos, a ausência de mapeamento dos processos, inquietações dos 
colaboradores até a falta de indicadores com foco nos clientes. Por se tratar de uma 
primeira proposta, o Método-Diagnóstico está passível de interpretações dúbias e de 
explicações rasas. Podendo ser aperfeiçoado em posteriores estudos e aplicações, 
adequando-o melhor a cada utilização. O que de certa maneira, mesmo sendo uma 
limitação, demonstra uma excelente característica de customização ao uso. Logo, sua 
principal contribuição e originalidade refere-se à abordagem, complementar as existentes, 
proporcionada pela adoção dos processos de negócio como elo principal e norteador das 
ações. Portanto, o Método-Diagnóstico efetiva o foco nas atividades, na simplicidade 
operacional, nas relações e na definição dos processos como os condutores da organização. 
Propondo soluções que balizam a dinâmica, a flexibilidade e a forma colaborativa de 
trabalho. Garantindo grande consistência, controle e coordenação, sem proibir a 
flexibilidade organizacional. Esclarecendo como o conjunto de atividades, envolvendo 
entradas e saídas, resulta na satisfação do cliente e como a melhora desses processos 
repercute diretamente nas estruturas de uma organização, aumentando a sua eficiência e 
competitividade. 

 
Palavras Chave: 
Diagnóstico organizacional; gestão por processos; método-diagnóstico. 
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ABSTRACT 

 
Diagnostic models with specific approaches have the ability to serve as an analysis guide, 
although highlighting certain variables and not offering a clear understanding of the 
organization's operation. An approach considering the organization as a whole, integrated 
and correlated, however, provides flexible schemes according to the conditions of the 
organization's insertion and competition. The complexity of the business environment 
drives constant efforts for the improvement of business processes. These processes are 
defined as activities or tasks combined to produce a product or service. Therefore, to be 
able to manage, improve and apply said processes, we must first understand them. Thus, 
the approach for business processes in organizational diagnostics stands out by enabling 
companies a nimbly adaptation to its business needs amid an environment of constant 
change. In this context, the present research, through an exploratory and qualitative 
approach, proposes the construction of an organizational diagnostic method, 
complementary to those already well-known, but with the addition of an orientation for 
business processes and the understanding of the organization as a complete system – 
connected, changeable, and flexible. For that, surveys were conducted in theoretical 
subjects like Business Process Management, Organizational Diagnosis and Management 
Tools. Upon delimitation, the Diagnostic-Method was operated as a case study in a large 
company. The Diagnostic-Method molding was done in a uncomplicated manner, 
accessible and easy to understand, balancing broad approaches and enabling its use in 
change management and organizational understanding. As for the case study, countless 
notes were made concerning the lack of strategic developments, absence of process 
mapping, employees concerns and lack of client-focused indicators. Since this is a first 
proposal, the Diagnostic-Method is liable to misinterpretation and flat explanation, 
nevertheless having potential for improvement with future studies and applications, 
becoming more and more suitable – what, despite clearly being a limitation, demonstrates 
an excellent customization capability. Thus, the method's main contribution and its 
originality refers to its approach, complementary of those already existing, provided by the 
adoption of business processes as both the main link and a guide to action. Hence the 
Diagnostic-Method focuses on activities, operational simplicity, on relationships and the 
determination of processes as the organization's propeller, proposing solutions to guide the 
dynamics, flexibility and collaborative way of working; ensuring great consistency, control 
and coordination, without ever prohibiting organizational flexibility; explaining how the 
set of activities involving inputs and outputs results in customer satisfaction; and how these 
processes improvement has a direct impact on the organization's structures by increasing 
its efficiency and competitiveness. 

 
Keywords: 
Organizational diagnosis; process management; diagnostic-method. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A interconexão em grandes redes e a integração de mercados mundiais instigou a 

evolução dos pensamentos empresariais sob o olhar da vantagem competitiva e de 

mudanças organizacionais estratégicas. Devido a níveis de incerteza e ambiguidade do 

ambiente, mudanças organizacionais são vistas como um fato de ocorrência cada vez mais 

frequente. Evidenciadas pela simples percepção de que são inevitáveis (GONÇALVES, 

2000b; VASCONCELOS e CYRINO, 2000; CAMPOS, 2007).  

Neste contexto, de competição em ambientes dinâmicos caracterizados por mudanças 

frequentes no comportamento do consumidor e nas tecnologias disponíveis, surgem 

diversas oportunidades. Entretanto, explorá-las é um grande desafio, que demanda 

flexibilidade e capacidade de resposta rápida. Para desenvolver estas habilidades em nível 

corporativo, é importante que haja maior integração organizacional (VALLEJO et al., 

2012; CERIBELI et al. 2013; YEE et al., 2013). 

Assim, a organização é reflexo de sua própria ação, suas características e seu 

ambiente. Impactando as estratégias e definindo o limite da capacidade de aprendizagem 

organizacional (CHERMAN e ROCHA-PINTO, 2013). 

Uma das principais mudanças no mercado foi a utilização de processos de gestão 

baseados em abordagens sistêmicas, ou seja, uma percepção das organizações de forma 

mais abrangente, integrando atividades através de visão horizontal e da satisfação do 

cliente. Uma abordagem conhecida como Gestão por Processos (GP).   

Portanto, antes de qualquer ação é necessário entender o contexto da organização, 

detectando, identificando e entendendo a razão dos comportamentos organizacionais atuais 

(BORREGO et al., 2008; HERRERA et al., 2012).  Desta forma, a realização de 

diagnósticos surge como abordagem de análise e auxílio à gestão, que de forma vinculada 

ao planejamento estratégico, contribui para a definição da capacidade de resposta às 

mudanças do ambiente empresarial e facilita na prática das decisões. 

Por conta disto, a abordagem por processos de negócios em diagnósticos 

organizacionais se destaca como um dos tópicos mais importantes de gestão, permitindo às 

empresas, em meio ao ambiente de constantes mudanças, uma adaptação ágil às 

necessidades empresariais (NEUBAUER, 2009). Diante disso, esta dissertação aborda 

como tema, a utilização da gestão por processos em diagnósticos organizacionais como 

auxilio ao gerenciamento organizacional. 

Tendo como objetivo geral: 
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• Construir um método de diagnóstico organizacional a partir do estudo de modelos 

de implantação em Gestão por Processos como base à gestão da organização. 

 

E como específicos: 

 

• Realizar fundamentação teórica em temas referentes à Gestão por Processos e 

Diagnósticos Organizacionais. 

• Estudar modelos de implantação e suas ferramentas em Gestão por Processos. 

• Sintetizar um método-diagnóstico padrão para aplicações organizacionais. 

• Realizar um diagnóstico organizacional (estudo de caso) a partir do método-

diagnóstico proposto. 

 

É fato que muitas organizações pretendem ou desejam incorporar características de 

uma orientação em gestão por processos, mas desconhecem as etapas ou os modos de se 

realizar essa mudança. Com isto, a alternância de aspectos verticais para horizontais, 

acarreta em um ambiente de insegurança e incerteza (GONÇALVES, 2000b, SCHIAR e 

DOMINGUES, 2002, SCHÜTZ et al., 2011; KIPPER et al., 2011). 

Problema decorrente da falta de informação frente a GP é o desconhecimento do 

processo de negócio da empresa, aqueles processos que caracterizam a atuação da empresa 

(GONÇALVES, 2000b). Que podem ser entendidos como as atividades ou tarefas que se 

inter-relacionam para produção de um produto ou serviço (TOOR e DHIR, 2011). 

Não sabendo como alcançar o que se deseja organizacionalmente, fica impraticável a 

realização de um planejamento estratégico adequado. É necessário ter um posicionamento 

de como/onde se está para aí sim, estabelecer uma visão e metas plausíveis para o sucesso 

(HARRISON, 1995; CUMMINGS e DAELLENBACH, 2009). 

Devido ao contexto organizacional contemporâneo-dinâmico, é primordial que 

mudanças sejam planejadas, neste ponto, uma etapa fundamental da administração da 

mudança são os diagnósticos organizacionais (LUIZÃO e MOREIRA, 2010). Com o 

levantamento de informações que assistem a escolha por comportamentos consistentes aos 

objetivos pretendidos. Orientando os gestores na predição de comportamentos e em ajustes 

às estratégias definidas (ALCANTARA et al., 2012). 

Esta complexidade do atual ambiente de negócios impulsiona as organizações ao 

esforço constante de melhorias de seus processos de negócios (SEETHAMRAJU e 
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MARJANOVIC, 2009). Portanto, para gerenciá-los, melhorá-los e aplica-los, é preciso 

primeiramente compreendê-los (RUB e ISSA, 2012) e desta forma a dissertação pretendeu 

responder ao questionamento, “Um método-diagnóstico a partir de um modelo de 

implantação em gestão por processos, proveria uma abordagem holística em diagnósticos 

organizacionais?” como problema de pesquisa. 

No que tange sua relevância acadêmica como pesquisa foram realizadas consultas 

durante o estudo bibliométrico e de acordo com o direcionamento pretendido foram 

definidas como palavras chave: (i) processos; (ii) gestão de processos; (iii) gestão por 

processos; e (iv) diagnóstico organizacional, bem como suas variações em idioma inglês. 

As consultas inicialmente foram realizadas junto ao Portal de Periódicos da Capes 

(Tabela 1), uma vez que o mesmo oferece acesso a mais de 37 mil periódicos, nacionais e 

internacionais, além de acesso a diversas outras bases indexadoras de dados científicos. 

Para aferir o resultado foi adotado como filtro, materiais científicos posteriores ao ano de 

2000, a partir do qual as abordagens por processos ganharam notoriedade nacionalmente.  

Para avaliação dos resultados, optou-se pela elaboração de uma tabela de ocorrência 

cruzada, apresentando todas as configurações possíveis com as palavras-chave. 

Tabela 1 – Ocorrências das palavras-chave no Portal de Periódicos da Capes 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de consulta no site https://www.periodicos.capes.gov.br/, acesso em 10 
setembro de 2014.  

 

Para a pesquisa das palavras-chave em idioma inglês (Tabela 2), optou-se pela 

pesquisa no Portal Elsevier Scopus, utilizando a mesma sistemática de busca. 

Tabela 2 – Ocorrências das palavras-chave no Portal Elsevier Scopus 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de consulta no site https://www.scopus.com, acesso em 06 novembro de 
2014.  

 

1ª Busca
Processos Gestão de processos Gestão por processos

Diagnóstico organizacional
Diagnóstico empresarial

Processos 32926 120 44 9 + 1

Gestão de processos 120 4 0 + 0

Gestão por processos 44 0 + 0

Diagnóstico org./emp.  43 + 23

2ª Busca
Process Business process

Business process 
management

Organizational 
diagnosis

Process 3.447.526 8.374 833 30

Business process(es) 8.374 833 6

Business process(es) management 833 3

Organizational diagnosis 93
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Estas consultas evidenciaram a baixa ocorrência de estudos, principalmente aqueles 

vinculados a diagnósticos organizacionais com abordagens em gestão por processos 

(demarcados em vermelho nas Tabelas 1 e 2). Demonstrando que o contexto escolhido 

para a realização da dissertação lograva potencial para este estudo, bem como para estudos 

futuros.  

Como justificativa empresarial tem-se que o advento da GP acarretou em mudança 

na visão organizacional. Ao invés das organizações concentrarem-se em diferentes funções 

sem questionar a estrutura geral, agora, estudos e gestores tem sugerido que se deve adotar 

uma visão geral/sistêmica do processo de negócio. 

Desta forma a contribuição efetiva da adoção de uma visão por processos em 

diagnósticos organizacionais, não abrange apenas a descoberta, projeto e implantação dos 

processos de negócios, mas também todo o setor executivo, administrativo e de supervisão 

sobre eles, garantindo que permaneçam em conformidade com os objetivos do negócio 

para a satisfação das necessidades do cliente (IDEN 2012).  

Assegurando também que a visão sistêmica, ponto inicial para a criação de um 

ambiente organizacional, responda eficientemente à realidade da concorrência e da 

mutação dos clientes (CAMPOS, 2007). Por sua vez, a falta de uma visão sistêmica aliada 

a visão tradicional, das equipes apenas com suas áreas/departamentos menosprezando o 

processo e os clientes, criam um conjunto desalinhado com esforços dispersos que acabam 

por fazer a organização não adequar-se a nova dinâmica do ambiente e aos anseios dos 

clientes (RUMMLER e BRACHE, 1992; CANDIDO et al., 2008). 

Portanto, um diagnóstico organizacional com um enfoque em GP contribui 

esclarecendo a situação de momento, representado como o conjunto de atividades, 

envolvendo entradas e saídas, resulta na satisfação do cliente (RUB; ISSA, 2012) e como a 

melhora desses processos repercute diretamente nas estruturas de uma organização, 

aumentando a sua eficiência e competitividade (CLIMENT, MULA e HERNÁNDEZ, 

2009). 

Outro ponto importante, tanto empresarial como social, é de que a adoção de 

orientações em GP auxilia o desenvolvimento de competências múltiplas, ou seja, 

aprendizados que extrapolam os limites internos da organização. 

A realidade do foco diretamente vinculado ao cliente faz com que a sociedade 

represente um forte fator de impacto sobre a organização, que deve adequar-se aos anseios 

dos clientes, começando pelo entendimento do que estes desejam e terminando com a 

satisfação dos mesmos. 
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Mendes et al. (2012), comenta que os consumidores estão conscientes do seu papel e 

optam por empresas que atendam seus princípios (ambientais, de segurança, sustentáveis, 

entre outros) e que entreguem a qualidade exigida por eles. Dessa maneira a utilização de 

um diagnóstico organizacional vem a responder, de certa forma, se os princípios da 

sociedade são assimilados como verdades dentro da organização. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Para o embasamento teórico-científico da dissertação foram explanados tópicos 

relativos a diagnósticos organizacionais, gestão por processos e ferramentas de gestão 

organizacionais. 

 

2.1 Diagnósticos organizacionais 

 

Diagnósticos Organizacionais – DO, na visão de Harrison (1994) é "[...] o processo 

de uso de modelos conceituais e métodos das Ciências do comportamento para avaliar o 

estado atual da organização e encontrar maneiras de resolver problemas específicos ou 

aumentar a sua eficácia". Janicijevic (2010) acrescenta à definição a identificação de 

deficiências organizacionais, que deverão ser neutralizadas através da mudança 

organizacional. Enquanto Santos (2012) comenta que se trata de uma intervenção que traz 

inerente a cultura da mudança e assume a organização como um sistema total, no qual o 

desempenho é determinado pelo alinhamento entre estratégia, trabalho, pessoas, estrutura e 

cultura, conforme demonstrado na Figura 1. 

Figura 1 - Diagnóstico organizacional 

 

Fonte: NADLER e TUSHMAN, 1980. 

 
Na perspectiva de quem os administra, os DO estão associados à verificação da 

organização, permitindo a elaboração de estratégias/ações de intervenção para o 

melhoramento das condições e para correção dos erros/desequilíbrios detectados. Que, 

através do uso de metodologias convenientes (que possibilitem também análises futuras) 

busca o aprimoramento do conhecimento sobre a própria organização, para então, indicar 
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soluções adequadas aos levantamentos realizados (LUIZÃO e MOREIRA, 2010; 

VALERIANO et al., 2011; ALCANTARA et al., 2012; HERRERA et al., 2012). 

Durante o processo de diagnóstico, primeiramente são destacadas a identidade e a 

finalidade da organização, isto nos permite obter uma ideia clara do que a organização é e 

também o que não é, como seus objetivos e finalidades, levando em consideração 

diferentes observadores (SCHWANINGER, 2006; ESPEJO e REYES, 2011). A resposta a 

isto ajuda a delimitar as fronteiras da organização (o que é interno à organização e que é do 

ambiente). 

Desta maneira, o diagnóstico esclarece os propósitos, mantém a estrutura 

organizacional visível e garante o alinhamento dos objetivos ao planejamento estratégico e, 

se são recursivamente coerentes à finalidade geral (RIOS et al., 2012). 

Como qualquer ferramenta ou metodologia, o diagnóstico pode ser dividido em 

etapas: 

I. Solicitação de informação; 

II.  Análise dos processos chaves; 

III.  Entrevistas com gestores; 

IV.  Elaboração do diagnóstico; 

V. Elaboração do plano de ação; 

VI.  Apresentação do diagnóstico e do plano de ação. 

 

Em complemento às etapas, Santos (2012) sugere os seguintes passos: 

I. Identificar os sintomas – aqueles que orientam a pesquisa; 

II.  Caracterizar os inputs; 

III.  Identificar os outputs; 

IV.  Identificar os problemas – hiatos entre os outputs planejados e os reais;  

V. Descrever os componentes organizacionais; 

VI.  Aferir a congruência entre os componentes organizacionais; 

VII.  Criar hipóteses sobre as causas dos problemas; 

VIII.  Identificar os passos seguintes – escolher uma estratégia, programa-la e avaliar o 

seu impacto, prever as consequências ou recolher novos dados. 

 

Partindo destas etapas bases e suas aplicações, é possível criar uma massa crítica 

para engajar comportamentos em prol dos objetivos organizacionais (BISSELL e KEIN, 

2008), corroborando benefícios como: 

• Identificação dos pontos fortes e fracos do desempenho organizacional. 

• Identificação dos pontos críticos de mudança. 
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• Visão ampliada dos processos da empresa. 

• Conhecimento da estrutura e da cultura organizacional. 

• Desenvolvimento de planos de ações e prioridades. 

 

Comumente o conceito de diagnóstico organizacional é relacionado ao de análise 

organizacional, porém se faz necessário uma distinção entre eles, uma vez que, mesmo 

muito semelhantes, apresentam diferenças importantes. Como semelhança reside o fato do 

foco na compreensão do conteúdo organizacional, identificando elementos, naturezas e 

relações através da obtenção e processamento de dados. Em contrapartida, a principal 

diferença está nos objetivos, de compreensão para exploração na análise e compreensão 

para alteração (ação de melhoria) no diagnóstico. Logo, pode-se dizer que DO é uma forma 

específica da análise organizacional – centrado na mudança com finalidade de melhoria de 

desempenho (JANICIJEVIC, 2010). 

Em referência aos tipos de abordagens em diagnósticos, o Quadro 1 apresenta 

sucintas descrições: 

Quadro 1 – Tipos de abordagens em Diagnósticos Organizacionais  

Abordagens em 
Diagnósticos 

Organizacionais 
Descrição 

Clima Organizacional 

Pelo elemento humano não estar restrito apenas na participação 
dos processos produtivos, avaliar o clima organizacional (valores, 
crenças e modo de agir das pessoas) afere percepções, conceitos e 
sentimentos que são compartilhadas a respeito da organização, 
afetam a forma de relacionamento no ambiente de trabalho e 
representa uma variável relevante de estratégia competitiva. Como 
resultado, estes diagnósticos apontam práticas de gestão que 
estimulam o interesse, a dedicação e a motivação das pessoas ao 
trabalho. 

Financeiro 

Parte da análise dos balanços, examinando ativos e passivos, bem 
como as demonstrações de resultado. É necessário definir um 
período para o estudo, além de acesso aos controles financeiros 
internos. Como fim, apresenta um plano de reestruturação contábil 
financeira, que poderá envolver toda a empresa e setores 

Produção / Fábrica 

Focado em determinar e eliminar pontos de estrangulamentos no 
fluxo de produção, racionalizar movimentações, melhorar o lay-
out, eliminar desperdícios, reduzir refugos, melhorar a qualidade, 
aprimorar o planejamento e controle da produção (PCP), aumentar 
a produtividade, reduzir acidentes etc. O produto é um plano 
completo de reorganização da fábrica e dos setores de produção. 

Vendas / Marketing 

Particularmente examina as questões ligadas a “arte de vender”. 
Busca conhecer os obstáculos às vendas, equacioná-los e eliminá-
los de vez. Examina/discute a política de preços; qualidade dos 
produtos; falta de foco mercadológico; falta de agressividade; 
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concorrência e pessoal. Fornece ao final um plano de 
reestruturação de vendas, de maneira moderna e competitiva. 

Sistemas / Informática 

Avalia se sistemas de informação são precários, desconexos, 
imprecisos e desatualizados, o que acarreta em um gerenciamento 
ineficiente. Como produto deste diagnóstico, se tem um PDI 
(Plano de Desenvolvimento de Informática), com definições 
estratégicas de mudança, melhorias em software e hardware, 
investimentos, treinamentos e um cronograma. 

Estratégico 

Levantamento realizado para a implantação de uma primeira fase 
do processo de planejamento estratégico e procura responder uma 
pergunta básica “qual a real situação da empresa quanto a seus 
aspectos internos e externos?”, ou seja, verifica o que a empresa 
tem de bom a ruim. Avalia a opinião dos gestores e procura definir 
formas de alavancar um alinhamento estratégico. 

Fonte: GOMES et al., 2007; BORREGO et al., 2008; LUIZÃO e MOREIRA, 2010; VALERIANO et al., 
2011; VILLARDI et al., 2011;  ALCANTARA et al., 2012; HERRERA et al., 2012; SANTOS, 2012. 

 

Como característica os modelos de DO objetivam fornecer uma compreensão da 

organização e da ação efetiva no seu interior, simplificando a realidade. Portanto, a 

principal característica distintiva e a principal vantagem dos modelos de diagnósticos são a 

unilateralidade e simplicidade. Mas esta vantagem também se caracteriza como sua maior 

desvantagem, já que o entendimento da realidade da organização ocorre de forma 

multidimensional e a ação de forma unidimensional. Neste ponto, pode acontecer de que a 

solução mais apropriada esteja em uma dimensão negligenciada durante o DO, ou seja, se 

o modelo foca uma dimensão errada da realidade organizacional, então a ação da mudança 

também erroneamente será (JANICIJEVIC, 2010). 

Leavitt (1965) propondo DO alegou que tentativas falhas de mudanças ocorriam 

devido ao escopo limitado, a realização parcial das próprias mudanças e por isso 

apresentou um modelo equilibrado (Figura 2) no qual a organização como objeto de 

mudança traz consigo elementos estruturais, humanos, tarefas e tecnologia. 

Figura 2 – Modelo equilibrado de diagnóstico de Leavitt 

 
Fonte: LEAVITT (1965) em JANICIJEVIC, 2010. 

 

Com o aprimoramento à proposta de Leavitt (1965), diversos modelos foram 

propostos posteriormente, abrangendo componentes formais e informais, estáticos e 
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dinâmicos, na busca por uma melhor performance dos DO. Neste quesito, o Quadro 2 

apresenta alguns destes modelos. 

Quadro 2 – Fatores relevantes em modelos de DO 

Autores: 
 

Fatores: 

Leavitt 
(1965) 

Weisbod 
(1978) 

Waterman 
& Peter 
(1980) 

Porras & 
Robertson 

(1987) 

Nadler & 
Tushman 
(1995) 

Burke & 
Liwin 
(2008) 

Meio ambiente 
   

X X X 

Finalidade (missão) 
 

X X X 
 

X 

Estratégia 
  

X 
 

X X 

Estrutura X X X X X X 

Tecnologia X 
  

X 
  

Sistemas 
 

X X X X X 

Tarefas X 
    

X 

Motivação 
     

X 

Cultura 
  

X 
  

X 

Atmosfera 
     

X 

Estilo de liderança 
 

X X 
  

X 

Pessoas X 
 

X 
 

X X 

Relações humanas 
 

X 
 

X X 
 

Condições físicas 
   

X 
  

Desempenho 
   

X X X 

Processos de negócios 
      

Fonte: JANICIJEVIC, 2010. 

 

A partir do entendimento do Quadro 2 é nítida a presença de componentes comuns 

aos modelos, no entanto nenhum apresenta a componente de processos de negócios. 

Agregando a isto, Janicijevic (2010) defende que cada organização é única/específica, 

apresenta sua própria cadeia de valor e processos, tendo isto refletido aos processos de 

negócios. Sendo assim, ficou entendido que um DO capaz de analisar tais processos pode 

suportar eficientemente uma orientação para a melhora do desempenho organizacional. 

Portanto, Diagnósticos Organizacionais são questão muito importante no campo do 

desenvolvimento organizacional e das mudanças, levantando causas, modos e conteúdos 

para orientação dos gestores em responder ‘por que, o que e como a organização deve 

mudar?’. 
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2.2 Gestão por Processos 

 

Em se tratando de gestão de organizações, o termo “processo” possui diversas 

definições, análogas e complementares, Maranhão e Macieira (2008) listaram algumas 

(Quadro 3), as quais foram acrescidas de outras fontes e definições. 

Quadro 3 – Definições do termo processo. 

Fonte Bibliográfica Definição de processo 

Norma NBR ISSO 9000:2000 
Conjunto de atividades inter-relacionadas ou 

interativas que transformam insumos (entradas) em 
produtos (saídas) 

Integration Definition for Modeling of 
Process – IDEF0 

Conjunto de atividades, funções ou tarefas 
identificadas, que ocorrem em um período de tempo 

e que produzem algum resultado. 

HAMMER, M. 
(Reengenharia – Revolucionando a 

empresa e a Agenda) 

Reunião de tarefas ou atividades isoladas; Grupo 
organizado de atividades relacionadas, que juntas 

criam um resultado de valor para o cliente. 

RAMASWAMY, R. 
(Design anda Management os Service 

Processes) 

Sequências de atividades que são necessárias para 
realizar as transações e prestar o serviço 

GALLOWAY, D. 
(Mapping Works Processes) 

Sequência de passos, tarefas ou atividades que 
convertem entradas de fornecedores em uma saída. 
Um processo de trabalho adiciona valor às entradas, 
transformando-as ou usando-as para produzir alguma 

coisa nova. 

RUMMLER, G.A. e BRACHE, A.P. 
(Melhores Desempenhos das Empresas) 

Uma série de etapas criadas para produzir um 
serviço ou um produto 

HARRINGTON, H. J.  
(Aperfeiçoando Processos Empresariais) 

Um grupo de tarefas interligadas logicamente, que 
utilizam os recursos da Organização para gerar 
resultados definidos, de forma a apoiar os seus 

objetivos. 

HAMMER, M. e CHAMPY, J.  
(Reengineering the corporation) 

Um conjunto de atividades que juntas produzem um 
resultado de valor para o consumidor 

DAVENPORT, T. H.  
(Reengenharia de Processos: Como inovar 

na empresa através da tecnologia da 
informação) 

Uma ordenação específica das atividades de trabalho 
no tempo e no espaço, com um começo, um fim, 

input e outputs claramente identificados, enfim, uma 
estrutura para ação. 

CRUZ, T.  
(Sistemas, métodos & processos: 

administrando organizações por meio de 
processos de negócio) 

É a entrada de insumos num ambiente formado por 
procedimentos, normas e regras, que ao processarem 

os insumos, transformam-nos em resultados que 
serão enviados (saídas) aos clientes 
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ANTUNES Jr, J. A.  
(Os paradigmas da engenharia de 

produção) 

Um fluxo de objeto no tempo e no espaço. Esses 
objetos podem ser: materiais, ideias, informações, 

etc. 

NETTO, C.  
(Definindo gestão por processos) 

O modo como uma organização realiza seu trabalho 
- a série de atividades que executa para atingir um 
dado objetivo para um dado cliente, seja interno ou 

externo. 

Fonte: Adaptado de MARANHÃO e MACIEIRA, 2008. 

 

Uma definição de processo mais completa e atual é dada pela Secretaria de Gestão 

do Ministério do Planejamento – SEGES, como sendo: "o conjunto integrado e sincrônico 

de insumos, infraestruturas, regras e transformações, que adiciona valor às pessoas que 

fazem uso dos produtos e/ou serviços gerados". Essa visão reforça a ideia de que processos 

possuem o compromisso de satisfazer as necessidades dos clientes/cidadãos, exigem 

sincronia, transformam elementos, seguem orientações e consomem recursos. 

Todas as definições apresentadas estão alinhadas com a ideia de que processo é um 

conjunto de atividade e/ou tarefas que geram resultados através do processamento de 

entradas (insumos), como exposto na Figura 3. 

Figura 3 - Processos, o que são? 

 
Fonte: MACHADO et al., 2014. 

 

 O detalhamento de um processo serve especificamente para que a organização possa 

se conhecer, por meio de levantamento de suas atividades, papéis funcionais, padrões de 

medições e controle de desempenho das atividades. Neste âmbito, alguns fatores críticos 

para o sucesso precisam ser conhecidos, entendidos e aplicados, como: 

• Mudança cultura com foco na busca da perfeição; 

• Uso planejado de ferramentas estatísticas, técnicas e métodos; 
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• Definição dos agentes e capacitação do time de trabalho; 

• Apoio da alta direção; 

• Acompanhamento por meio de indicadores; 

 

A visão da organização por processos (sistêmica) é o ponto de partida, o alicerce, 

para o gerenciamento eficiente frente à nova realidade de concorrência acirrada e clientes 

com expectativas mutáveis (RUMMLER e BRACHE, 1992). Este entendimento, passa não 

apenas por fluxos de trabalho e materiais, é necessário identificar as transformações das 

entradas em saídas, gerenciando as atividades e superando paradigmas organizacionais 

arraigados. (SCHIAR e DOMINGUES, 2002). 

Inicialmente as abordagens por processos (Figura 4) aconteceram através da gestão 

de processos funcionais (MFP) de processos desconhecidos e objetivos/competências 

dentro das barreiras departamentais. Com a gestão de processos interfuncionais (MCFP) 

foi priorizada a gestão organizacional com processos de apoio às tarefas, centrado nas 

especialidades. Por fim, a gestão de processos (MP) impactou fortemente com mudanças 

na estrutura sendo os processos o eixo gerencial e não mais as funções departamentais 

(PAIM et al., 2009; STORCH et al., 2013). 

Figura 4 - As abordagens de processos 

 
Fonte: STORCH et al., 2013. 

 

O guia BPM CBOK (2009) define a Gestão por Processos como uma abordagem 

disciplinada, que serve para identificar, projetar, implementar, avaliar e monitorar os 

processos de negócio, alcançando consistência e resultados de acordo com os objetivos 

estratégicos estabelecido pela organização, incluindo formas de agregar valor, melhorias, 

inovações e processos de gestão.  
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Neste contexto, o Quadro 4 apresenta quais seriam as principais características e/ou 

objetivos de uma gestão com visão por processos, a partir do apontamento de diversos 

autores. 

Quadro 4 - Contribuições sobre Gestão por Processos 

Autor Contribuição sobre Gestão por Processos 

HARRINGTON, 1991 

[...] a melhor maneira de assegurar a satisfação do cliente externo é 
atender às necessidades de todos os clientes internos em cada passo do 

processo. 

[...] utilizar recursos de maneira planejada e estruturada para oferecer 
resultados objetivos aos seus clientes. 

RUMMLER e 
BRACHE, 1992 

[...] organização por processos como alicerce para o gerenciamento 
eficiente, frente à nova realidade de concorrência acirrada e clientes 

com expectativas mutáveis. 

GONÇALVES, 2000 
[...] colocar o foco no cliente, já que os processos começam e terminam 

nele e a noção de valor é baseada na percepção da vantagem ou do 
benefício que ele recebe. 

THIEVES JR, 2001 
[...] possibilita a compreensão de como os processos são executados, 

permitindo assim, uma visão holística da instituição, com vistas a uma 
melhor compreensão do todo organizacional. 

SCHIAR e 
DOMINGUES, 2002 

[...] coordenação por processos e não apenas por fluxos de trabalho e 
materiais, é necessário identificar as transformações das entradas em 

saídas, gerenciando as atividades. 

[...] processos como coordenação e não simplesmente como fluxos de 
trabalho ou fluxos físicos de materiais e produtos. 

[...] interfuncionalidade, pois os processos essenciais das atravessam as 
fronteiras das áreas funcionais. 

[...] é preciso conhecer os processos a fim de melhorá-los 
continuamente. 

ALLEMAN, 2003 
[...] o atendimento às estratégias pode ser obtido por meio dos 
processos/projetos, desde que estes estejam alinhados a elas. 

LAURINDO e 
ROTONDARO, 2006 

[...] melhoria das decisões estratégicas, operacionais e de desempenho. 

[...] uma visão integrada do trabalho. 

NETTO, 2006 

[...] objetivos da GP como: maximizar o valor do produto ou serviço 
percebido pelo cliente; aumentar a competitividade organizacional; 
sintetizar as ações de acordo com a estratégia definida; aumentar a 

produtividade dos processos. 
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CAMPOS, 2007 

[...] as organizações existem para satisfazer as necessidades dos 
clientes. 

[...] a sistematização de um processo é a administração de recursos, 
prazos e requisitos técnicos. 

SETIJONO e 
DAHLGAARD, 2007 

[...] voltar-se para o cliente não é apenas uma forma de vantagem sobre 
os concorrentes, mas também pode se tornar um fator determinante 

para a melhoria contínua da qualidade de produto e processo. 

CANDIDO et al., 
2008 

[...] baseado na melhoria contínua dos processos e com foco constante 
nas necessidades dos clientes. 

[...] possibilita a implementação de estratégias organizacionais. 

[...] aumenta a sinergia existente entre os processos. 

[...] é necessário compreender a empresa a partir do somatório de seus 
processos ou, simplesmente, por seus macroprocessos. 

PAIM et al., 2009 
[...] a gestão de processos se divide em grupos de tarefas – planejar, 

organizar, controlar e aperfeiçoar os processos. 

MARTINHO e 
ROTONDARO, 2009 

[...] necessário haver, para todos os envolvidos, transparência dos 
processos e entendimento de sua interação. 

BASGAL et al., 2009 
[...] as empresas devem implementar suas estratégias devidamente 

alinhadas ao Planejamento Estratégico. 

SCHUTZ et al., 2011 
[...] é preciso que haja participação, envolvimento e comprometimento 

de todos, nos processos, em prol dos objetivos organizacionais na busca 
pela satisfação dos desejos dos clientes. 

IDEN, 2012 
[...] processos em conformidade com os objetivos do negócio para a 

satisfação das necessidades do cliente. 

ALBUQUERQUE, 
2012 

[...] agilidade em responder os anseios dos clientes e a visão da 
organização como um sistema interligado. 

[...] visão vinculada a cadeia de valor para o cliente. 

NARA et al., 2013 

[...] visão fortemente vinculada a cadeia de valor, capaz de conviver e 
se adequar mais facilmente às exigências impostas pelos clientes. 

[...] persegue à formalização dos processos em modelos, a fim de 
estruturar o trabalho e melhorar o controle e; dar flexibilidade à 

organização, mantendo a sua capacidade de responder aos clientes, 
imprevisíveis. 

STORCH et al., 2013 [...] processos devem criar valor para os clientes. 

Fonte: Do Autor, 2014 
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A partir destas contribuições postulam-se quatro diretrizes norteadoras da Gestão 

por Processos: 

(I) Atender às necessidades dos clientes  

(II) Sintetizar ações conforme estratégia definida no planejamento estratégico 

(III) Organizar e compreender os processos 

(IV) Simplificar/eliminar processos que não agregam valor 

 

Portanto esta abordagem persegue dois objetivos de difícil conciliação: à 

formalização dos processos em modelos, a fim de estruturar o trabalho e melhorar o 

controle e; dar flexibilidade à organização, mantendo a sua capacidade de responder a 

situações novas e imprevistas (ALBUQUERQUE, 2012). 

Varvakis (1997) e Candido et al. (2008) acrescentam a possibilidade à organização 

atuar com eficiência nos recursos e com eficácia nos resultados e também: 

• Foco em função do produto fim da empresa e direcionado ao cliente; 

• Gestão dos processos críticos através de indicadores de desempenho; 

• Tornar claro a contribuição e responsabilidade dos colaboradores; 

• Auxiliar na gestão de mudanças; 

• Uniformização do entendimento da forma de trabalho; 

• Implementação de estratégias organizacionais. 

 
Em acréscimo, Campos et al. (2007) evidencia como valores em GP: 

• Apoio a livre e plena comunicação, independente de hierarquia e poderes;  

• Confiança mútua entre os integrantes da organização;  

• Decisões baseadas em competência e medições estatísticas;  

• Controle de interesses entre indivíduos e organização, favoracendo a maturidade 

em relação ao trabalho;  

• Participação e responsabilidade de múltiplas;  

• Controle compartilhado;  

• Solução de conflitos por negociação ou eliminação de causas;  

• Aprender através da experiência, aperfeiçoamento contínuo; 

• Utilizar informações de forma auto-analítica;  

• Colaborar, sem receio em perder individualidades;  

• Coragem para participar da evolução e das mudanças. 

 

Então, em termos gerais, a Gestão por Processos pode ser entendida como um 

enfoque organizacional que objetiva transcender as divisões funcionais buscando a 
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melhoria das decisões estratégicas, operacionais e de desempenho nos processos, através 

de uma visão sistêmica das atividades, interfaces funcionais, estruturas e recursos para 

suprir as necessidades e entregando valor ao usuário. Uma visão integrada do trabalho, 

apresentando a correlação/dependência do ciclo completo do processo, dos fornecedores 

aos clientes, no qual todos participam com objetivos comuns em busca de resultados 

satisfatórios. 

 

2.2.1 A adoção da gestão por processos 

 

Na mudança para a GP é necessário pensar de maneira diferenciada, compreender 

melhor o negócio e assumir novas responsabilidades. É preciso que haja participação, 

envolvimento e comprometimento de todos em prol dos objetivos organizacionais na busca 

pela satisfação dos desejos dos clientes (AYRES, 2002; SCHÜTZ et al, 2011).  

O guia BPM CBOK (2009) caracteriza a gestão por processos como um ciclo 

contínuo de atividades integradas, como: 

• Planejamento - Desenvolvimento de planos e estratégias dirigidas a processos, 

fornecendo um direcionamento contínuo de processos centrados nos clientes. 

• Análise – Entender os atuais processos com suas metas e objetivos, ou seja, 

compreender os processos da organização como um todo. 

• Desenho e Modelagem – Especificações para os processos propostos, novos ou 

alterados, dentro do contexto dos objetivos/planos pretendidos. 

• Implementação – Realização do desenho de processos aprovado, na forma de 

procedimentos e fluxos. Avalia inicialmente o desempenho dos processos. 
Gerenciamento de Desempenho – Medição e monitoramento dos processos, 

fornecendo feedback para ajustes de recursos em prol dos objetivos.  

• Refinamento – Implementação dos resultados da análise. 

 

É importante compreender e influenciar os processos de mudança organizacional, 

estabelecendo uma interface entre a estratégia e comportamento organizacional, assim, 

criando uma teoria estratégica flexível (VASCONCELOS e CYRINO, 2000). 

 

2.2.2 A mudança para organizações horizontais 

 

A compreensão dos processos empresariais induziu as organizações a um 

posicionamento proativo, atuando antecipadamente às variáveis do ambiente de forma a 



29 
 

alcançar seu objetivo, ao contrário da posição reativa, tradicional, que apenas se 

preocupava em resolver os problemas depois de ocorridos (SILVA, 2010). As 

transformações enfrentadas pelas organizações principalmente em práticas administrativas 

demonstram que aqueles paradigmas pressupostos e seus correspondentes métodos, de uma 

visão funcional-burocrática, que por décadas regeram a administração das empresas, 

atualmente são questionáveis (PALMBERG, 2010). 

A estruturação organizacional é um dos aspectos mais importantes para a 

compreensão das relações que se estabelecem entre pessoas e cargos no ambiente interno. 

Refletindo drasticamente na forma dos processos, uma vez que demonstra a maneira com a 

qual a organização divide e gerencia seu trabalho (MINTZBERG, 2003; PAIM et al., 

2009). Diante do exposto, o Quadro 5 enaltece as principais características, distintas, das 

organizações verticais e das horizontais. 

Quadro 5 - Características das organizações verticais e horizontais 

Características Organização Vertical Organização Horizontal 

01 - Estrutura Organizacional Rígida, por tarefa Flexível, por processo 

02 - Força de Trabalho/Pessoal Especializada Múltiplos conhecimentos 

03 - Foco Na empresa No cliente 

04 - Ênfase Conteúdo (produto) Processo 

05 - Departamentalização Alta Baixa 

06 - Liderança Chefe Dono do processo 

07 - Otimização Da produção Da empresa 

08 - Informação Hierárquica Sem filtro 

09 - Metas Áreas funcionais Processo funcional 

10 - Tecnologia da Informação Departamental Amplamente empregada 

11 - Trabalho Individual Cooperativo 

12 - Agilidade e Flexibilidade Baixa Elevada 

13 - Contexto Estabilidade Dinamismo 

14 - Ambiente Sobrevivência Convivência 

Fontes: FREDERICO e TOLEDO, 2008; GONÇALVES, 2000a, 2000b; HAMMER e STANTON, 1999; 
IDEN, 2012; JACOBS et al., 2009; KIPPER et al., 2011; MARTINHO e ROTONDARO, 2009; MENDES et 
al., 2012; MINTZBERG, 2003; PAIM et al., 2009; RUMMLER e BRACHE, 1997; SCHIAR e 
DOMINGUES, 2002; SCHÜTZ et al., 2011. 

 

Com o conhecimento destas características, buscou-se explanar sobre cada atributo, a 

partir das fontes utilizadas na elaboração do Quadro 5. 
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• Estrutura Organizacional  

Estrutura Vertical: Fundamentada na execução de tarefas na qual a função de 

produção ocupa posição central e as outras funções concebidas como de apoio. Sustentada 

pelo paradigma do pensamento mecanicista-analítico, tais como hierarquia, disciplina, 

centralização da autoridade, divisão do trabalho, unidade de comando e outros. 

Estrutura Horizontal: Atenções para os recursos e fluxos ao longo do processo de 

negócio. Alterando o raciocínio compartimentando da abordagem funcional pela lógica dos 

processos e as unidades verticalmente isoladas pelas horizontais em paralelo. Coordenação 

das atividades realizadas por diversas equipes de diversas áreas, dando uma menor ênfase à 

estrutura organizacional e às atividades padronizadas da organização. 

 

• Força de Trabalho 

Estrutura Vertical: Predomina a especialização e o trabalho individual, com intensa 

busca por eficiência funcional. Divisão exagerada de tarefas, contribui para o critério da 

otimização das áreas funcionais, o que leva à hiperespecialização da força de trabalho. 

Estrutura Horizontal: Amplia os conhecimentos dos colaboradores, que começam a 

visualizar o processo do início ao fim, trabalhando em equipe/cooperação, ampliando os 

conhecimentos dos recursos humanos da organização, sendo alocados conforme 

demonstrado na Figura 5. 

Figura 5 - Alocação dos recursos humanos diante dos processos. 

 
Fonte: ROTONDARO, 2002.  

 

• Foco  

Estrutura Vertical: Controle e o estudo de tempos e movimentos nas atividades de 

trabalho, foco na busca da maximização da eficiência e eficácia no setor produtivo. 

Projetadas de maneira a privilegiar sua própria visão, sua própria realidade interna. 

Estrutura Horizontal: Foco no cliente externo, já que os processos começam com o 

entendimento exato do que o cliente deseja e termina com o mesmo adquirindo aquilo que 

atende as suas necessidades. 
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• Ênfase 

Estrutura Vertical: Ao conteúdo que cada um realiza, não importando a atuação e 

nem o envolvimentos dos demais. Objetivos internos, com empregados e recursos em 

modo estático e produz um trabalho fragmentado. 

Estrutura Horizontal: As equipe iniciam os trabalhos e asseguram de que o mesmo 

seja realizado. Estão focados na maneira como as atividades são realizadas, como as 

tarefas estão sendo transferidas de uma unidade para outra, e a forma como as diferentes 

unidades podem contribuir em conjunto para resolver a tarefa. 

 

• Departamentalização 

Estrutura Vertical: Voltada às funções empresariais e devido aos muitos níveis 

hierárquicos são produzidas impedâncias e perdas de carga, além de uma maior utilização 

de recursos, devido aos esforços desprendidos em vencer as barreiras funcionais. 

Estrutura Horizontal: Os processos atravessam as fronteiras das áreas funcionais, 

ultrapassam os setores, provocando a existência de processos intrafuncionais e por isso há 

necessidade de uma visão sistêmica, que representa uma perspectiva diferente. 

 

• Liderança 

Estrutura Vertical: O comando é centralizado, as decisões tomadas pelos 

chefes/staffs, gestão baseada em comando e controle. Os processos são ignorados, os 

funcionários têm foco restrito e o comando cabe unicamente aos gerentes. 

Estrutura Horizontal: Os funcionários são organizados com base num processo 

criador de valor, isto é, todas as ações dão suporte a este processo. Surge o conceito de 

“dono do processo” (Figura 6), que é o responsável pelo processo desde o recebimento de 

matérias-primas até a distribuição do produto final, e tem influência sobre as mudanças. As 

decisões são tomadas por grupos de trabalho no local organizacional em que são 

necessárias. 

Figura 6 – Liderança na estrutura centrada em processos. 

 
Fonte: Adaptado de SCHIAR e DOMINGUES, 2002. 
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• Otimização 

Estrutura Vertical: Otimização do processo produtivo (manufatura) e durante décadas 

esse processo foi o foco da redução de custos nas organizações. 

Estrutura Horizontal: Aumenta a plasticidade organizacional, exige mudanças 

comportamentais radicais, diminui a burocracia e a departamentalização, aperfeiçoa as 

possibilidades da organização e reduz custos de coordenação e transação no funcionamento 

geral. 

 

• Informação 

Estrutura Vertical: Quebra das vias de comunicação entre departamentos com a 

criação de barreiras funcionais que isolam áreas multidisciplinares, atuantes nos mesmos 

processos. A informação é disputada entre setores como elemento de controle. 

Estrutura Horizontal: O fluxo de informação é otimizado, sem bloqueios, a 

informação não é mais um elemento de controle e dominação, passando a ser elemento 

motivador de inovação, flexibilidade e integração. 

 

• Metas 

Estrutura Vertical: Metas para as áreas funcionais. 

Estrutura Horizontal: Definidas para os processos essenciais, constituindo um nível 

fundamental de avaliação do desempenho da organização. 

 

• Tecnologia da Informação 

Estrutura Vertical: Tratada de forma departamental, como a própria informação, e 

influencia a forma de realizar os trabalhos daquela área. 

Estrutura Horizontal: Os processos necessitam de uma nova abordagem e 

desenvolvimento de soluções em TI, a informação agora circula por todo o processo de 

negocio e não mais apenas dentro dos departamentos. 

 

• Trabalho 

Estrutura Vertical: De forma individual e voltado à tarefas. 

Estrutura Horizontal: Encoraja todos a se sentirem responsáveis pelos processos, de 

maneira mais ampla. É necessário transparência dos processos e entendimento de sua 

interação. 
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• Agilidade e Flexibilidade 

Estrutura Vertical: São comportamentos prejudicados devido à alta 

departamentalização, às barreiras funcionais, ao comando centralizado e a própria estrutura 

organizacional, assim, a dificuldade de lidar com as mudanças acaba por engessar a 

organização. 

Estrutura Horizontal: Valoriza a agilidade e flexibilidade, pois precisa estar 

constantemente vivenciando as mudanças a fim de entregar ao cliente aquilo que atenda 

suas necessidades. 

 

• Contexto 

Estrutura Vertical: Pautada em um contexto de maior estabilidade, apresenta 

dificuldades de coexistir com um cenário mais dinâmico, de incertezas, de instabilidades, 

com significativas dificuldades a longos prazos. Operam em regime de estabilidade, com 

resultados satisfatórios em curto prazo e sensíveis dificuldades em longo prazo. 

Estrutura Horizontal: Delineou as organizações em uma estrutura flexível, apta a 

atender a demanda de um ambiente mais complexo. As organizações tornam-se aptas às 

variabilidades do meio, convivendo com o dinamismo e a capacidade de mudanças. 

 

• Ambiente 

Estrutura Vertical: Sobrevivem. 

Estrutura Horizontal: Convivem. 

 

2.2.3 Maturidade em processos 

 

Maturidade representa o desenvolvimento, de um estágio a outro em que há uma 

evolução dos processos. Define a extensão em que o processo é explicitamente definido, 

gerenciado, medido, controlado e eficaz (SIQUEIRA, 2005). Sua análise possibilita a 

realização de um diagnóstico para a gestão de processos da organização, proporcionando 

uma visão geral dos processos críticos da organização e identificando os gargalos da gestão 

(FREITAS, 2013). 

Já os estágios de maturidade em processos (Figura 7) orientam na definição de 

planos de melhorias (NARA et al., 2012). Esta avaliação da maturidade advém da ideia 

que organizações nas quais os processos são executados de forma sistemática são maduras, 

sendo imatura às que apoiam seus resultados através de soluções e atividades informais. 
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Figura 7 - Estágios de maturidade em processos 

 
Fonte: SIQUEIRA, 2005. 

 
Portanto, uma maior maturidade dos processos (Figura 8) traduz-se, em capacidades 

demonstradas pelas empresas em esforços de padronização, medição, controle e melhoria 

contínua dos processos de valor. 

Figura 8 - Evolução da maturidade de processos 

 
Fonte: ROSEMANN, BRUIN, POWER, 2006. Legenda: (E – estágios). 

 

Logo, em busca da maturidade em processos se faz necessário um controle sobre os 

resultados dos processos; previsibilidade aos objetivos; efetividade no alcance de metas 

pré-definidas e; capacidade de gerenciamento (NARA et al., 2012). 

 

2.2.4 Modelos de implantação em gestão por processos 

 

Em se tratando de alguns modelos para a implantação da Gestão por Processos, seus 

conceitos básicos, semelhanças e distinções, foram utilizados como referência os modelos 

Baixa Maturidade Alta Maturidade

Projetos isolados não coordenados Atividades coordenadas de BPM

Baixa habilidade em BPM Alta expertise em BPM

Pessoas-chave Amplo envolvimento organizacional

Reatividade Proatividade

Manual Automação

Foco interno Organização extendida

Poucos recursos Recursos eficientes

Ingenuidade Entendimento

Estático Inovação
E-1

E-2

E-3

E-4

E-5
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mais citados no levantamento bibliográfico realizado, sendo: (I) DOMP - Documentação, 

Organização e Melhoria de Processos, de Tadeu Cruz (2003); (II) Novo Olhar, da 

Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC (2006) e; (III). GEPRO – Gestão por 

Processos, da Universidade de Campinas - Unicamp (2007) 

A abordagem destes modelos, seus aspectos básicos e características são 

apresentados nos Quadro 6 e 7, adaptados a partir de análises já elaboradas em materiais 

científicos.  

Quadro 6 – Etapas dos modelos de implantação em GP 

Modelo Etapas 

DOMP 

Antes da execução é fundamental ter definida toda metodologia a ser seguida na 
implantação do projeto. As etapas na metodologia são: (I) Análise Inicial, (II) 
Análise do Processo Atual, (III) Modelagem do Novo Processo, (IV) Implantação 
do Novo Processo e (V) Gerenciamento dos Processos.  

Há necessidade de um planejamento cuidadoso de todas as etapas do projeto de 
melhoria ou criação de processos, abrangendo: criação do nome; definição do 
escopo; criação de um glossário; identificação do líder; criação do cronograma; 
criação da equipe e criação de mecanismos de conhecimento.  

NOVO 

OLHAR 

O projeto propõe as seguintes etapas de implantação: (I) Capacitação da 
Metodologia; (II) Identificação e Mapeamento dos processos - descrição do 
macrofluxo - descrição das atividades - análise dos documentos de cada processo; 

(III) Análise crítica dos processos; (IV) Redesenho dos processos; (V) Implantação 

dos processos e; (VI) Monitoramento dos processos.  

GEPRO 

Composta por oito etapas: (I) Planejamento estratégico, que servirá de estratégia 
organizacional para a obtenção de resultados coerentes e qualificado, fundamental 
para todo o andamento do projeto; (II) Entendimento do Negócio, que objetiva 

entender o funcionamento da organização; (III) Identificação dos Processos 

Críticos, selecionados os processos que serão alvos do projeto de melhoria; (IV) 

Clientes e Fornecedores do Processo, abordam todos os requisitos dos clientes e 
fornecedores relacionados; (V) Análise do Processo Atual; (VI) Redesenho; (VII) 

Implantação e; (VIII) Gerenciamento do Processo.  

Fonte: Adaptado de JACOBS et al., 2009; KIPPER et al., 2011; MENDES et al., 2012. 

 

Os três modelos apresentam etapas semelhantes, em destaque o GEPRO apresenta o 

planejamento estratégico como instrumento importante para o norteamento da gestão, o 

entendimento do negócio, a análise dos processos críticos e análise dos requisitos dos 

clientes e fornecedores.  
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Quadro 7 - Características dos modelos em GP 

 Modelos 

Conceitos DOMP NOVO OLHAR GEPRO 

Processo 

Introdução de insumos 
(entradas) em um 

ambiente formado por 
procedimentos, normas, 

regras que, ao 
processarem os insumos, 

transformam-se em 
resultados que serão 
enviados (saídas). 

Conjunto de atividades 
que, automatizadas ou 

não, integram pessoas e 
sistemas, com vista a 

um objetivo em 
comum. Sendo toda 

organização conduzida 
pela execução de uma 
gama de processos. 

Uma cadeia de agregação 
de valores que contribui 
para a criação/entrega de 
um produto/serviço, com 
acréscimo de valor a cada 

etapa de processo. 

Macroprocesso Não definido Não definido 

Utilizado durante a fase de 
análise dos processos que 
estão sendo mapeados, 

visando um entendimento 
uniforme pelos envolvidos. 
É definido como Mapa do 

Processo. 

Subprocesso 

Quando um processo é 
complexo a regra é que se 

divida este  em 
subprocessos, o que 

permite uma concentração 
mais rápida e apurada em 

cada segmento. 

Não existe o conceito, 
porém é utilizado o 

símbolo de subprocesso 
para representar 
processos, cujas 
atividades são 

necessárias para a 
continuação da 
execução deste. 

Se divide em sub-
processos, caso o processo 
seja complexo, criando um 

mapa que retrate o 
relacionamento entre eles. 

Atividades 

Conjunto de instruções, 
mão de obra e tecnologias, 
cujo objetivo é processar 

as entradas. 

Conjunto de instruções, 
mão de obra e 

tecnologias, cujo 
objetivo é processar as 

entradas. 

Não definido 

Metas 

Influenciadas por uma 
série de elementos 

internos e/ou externos que 
podem comprometer ou 
ajudar em sua realização. 

Estabelecidas em cada 
processo e 

quantificáveis, ou seja, 
todos os envolvidos 

possuem condições de 
saber se as metas 

estabelecidas estão 
sendo alcançadas. 

Definida como o valor a 
ser esperado para o 

indicador de um processo 
após implantadas as 

melhorias. Não é citado 
como elas são definidas 
nem como é realizado o 
seu acompanhamento. 
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Indicadores de 
Desempenho 

Medição dos resultados. 
Verifica-se estar ou não de 
acordo com os parâmetros 

aceitáveis para a meta 
estabelecida. Não existem 

empecilhos para a 
definição de uma ou 

várias metas para qualquer 
tipo de atividade. 

Conjunto de técnicas, 
instrumentos e normas 
que possibilitam avaliar 

e manter as metas 
dentro da qualidade 
esperada, além de 

permitir sua contínua 
melhoria. 

Dimensionam o 
comportamento de um 

processo. Isso inclui seus 
resultados, permitindo, 
através da comparação 

com padrões pré-
estabelecidos, melhor 

gerenciamento. 

Representações 

Eventograma, 
decomposição em causas 
e condições (geradoras), 

abrangência e efeitos 
(receptoras). 

Fluxogramas na 
representação da 

sequência lógica de 
cada processo, 

caracterizando as 
atividades e as 

unidades envolvidas. 

Diagramas para 
fluxograma. 

Fonte: Adaptado de JACOBS et al., 2009; KIPPER et al., 2011; MENDES et al., 2012. 

 

Observadas as diferenciações, como no conceito de macroprocesso adotado apenas 

pelo modelo GEPRO, que em contrapartida é o único que não utiliza a abordagem em 

atividades. Quanto aos papéis funcionais, o DOMP apresenta a figura do líder como 

coordenador do projeto, no NOVO OLHAR existe três papéis, o analista do processo, o 

gerente do processo e o responsável pelo processo, enquanto que no modelo GEPRO já são 

explicitados 8 papéis funcionais. 

A partir da análise das diferenciações e semelhanças, a Figura 9 apresenta uma 

visualização sucinta e clara das interações entre estes modelos. 

Figura 9 - Distinção e semelhanças das metodologias. 

 

Fonte: Do Autor, 2014. 

 

Cabe ressaltar ainda que muitos dos estudos que abordam tais metodologias não 

descrevem o passo a passo de como implementá-las para a real coleta de resultados, sendo 
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também superficiais na apresentação do como realizar a análise e o redesenho dos 

processos de negócios. 

 

2.3 MDP – Modeling Deployment Performance 

 

A partir de pesquisas realizadas, análise dos modelos de implantação citados 

(DOMP, NOVO OLHAR, GEPRO), estudos de casos e outras produções científicas 

disponíveis no âmbito da Gestão por Processos, o grupo de pesquisadores vinculados a 

linha de pesquisa em Monitoramento, Simulação e Otimização de Sistemas e Processos, do 

PPGSPI UNISC - Programa de Pós-graduação (Mestrado) em Sistemas e Processos 

Industriais da Universidade de Santa Cruz do Sul, elaboraram um novo modelo de 

implantação (Figura 10), denominado MDP - Modeling Deployment Performance.  

Figura 10 – O modelo MDP 

 
Fonte: UNISC, 2013. 
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Modelo híbrido originado principalmente da congruência das melhores 

características de outros modelos de implantação em GP. Evidenciando uma abordagem 

maximizada frente aos processos e minimizada frente as principais dificuldades percebidas 

(UNISC, 2013).  

Para melhor detalhamento sobre o modelo, na sequência é explicitada a importância 

das quatro grandes fases do modelo. 

 

2.3.1 MDP - Planejamento estratégico 

 

É a partir da análise do seu ambiente que a organização conseguirá identificar a 

posição mais favorável para a escolha da uma estratégia, que de maneira coerente adapte 

os elementos internos à sua disposição, cada um dando suporte e complementando o outro. 

Será esta sinergia que tornará possível a execução das estratégias que induzem a obtenção 

de vantagens competitivas (VASCONCELOS e CYRINO, 2000; KLUYVER e PEARCE 

II, 2007). 

O Planejamento Estratégico (PE) começa com uma visão do que se pretende galgar, 

assim são estipuladas etapas e metas para atingir esse objetivo (HARRISON, 1995; 

CUMMINGS e DAELLENBACH, 2009). Também define formas de organizar 

sistematicamente a política e os esforços que levarão a organização pra sua visão de futuro, 

analisando constantemente seus resultados através de uma realimentação organizada. 

Determinando planos de contingência para antecipar possíveis mudanças à organização 

(VALADARES, 2002; STONEHOUSE e PEMBERTON, 2002; LISINSKI e SARUCKIJ, 

2006; FUMIO, 2008).  

Considerado como a primeira e mais importante função administrativa por ser a base 

para as demais funções, parte do princípio da determinação do por que e o que precisa ser 

feito, por quem e quando, como e quanto. 

O PE (Figura 11) é de vital importância e responsável por promover a longevidade 

organizacional, sendo uma forma de exercício crítico para qualquer organização. Logo, a 

missão empresarial é determinar o que analisar e após a análise, formular os objetivos e os 

meios para alcançá-los (BREENE et al., 2007; FUENTE-SABATE et al., 2007). 
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Figura 11 - Planejamento estratégico 

 
Fonte: VALADARES, 2002. 

 

Sistematicamente, as organizações têm sido empurradas pelas estratégias e puxadas, 

cada vez mais pelo mercado, o qual se constitui em uma arena de negócios. Assim sendo, 

definir estratégias alinhadas aos processos de negócio da organização e ao mercado 

mostra-se, gradativamente, como um dos processos fundamentais para geração de valor 

para a empresa. Isto possibilita que todos os esforços da organização sejam canalizados 

para atingir metas e objetivos (TONOLLI et al., 2012; SKRINJAR e TRKMAN, 2013). 

Neste aspecto, um planejamento bem formulado e executado, propicia à organização 

desenvolver, ajustar e explorar suas vantagens competitivas. Não se trata apenas de um 

processo gerencial isolado, mas sim de etapas contínuas que instigam a organização de 

maneira global (PLENTZ et al., 2005; KIPPER et al., 2013). 

A não existência do PE não impede a adoção da orientação por processos, entretanto 

produtos como: Missão, Visão, Questões Estratégicas, Objetivos, Metas e Indicadores, 

fornecidos pelo planejamento, auxiliam no direcionamento correto dos esforços de 

melhoria dos processos. 

 

2.3.2 MDP - Modelagem 

 

Considerada uma abordagem para identificar, projetar, implementar, medir, 

monitorar e controlar processos. Visa atingir os resultados em conformidade com os 

objetivos estratégicos traçados pela organização, incluindo maneiras de adicionar valor, 

melhorias e inovações desde o início até o fim (BPM CBOK, 2009; BANKS et al., 2010). 

Sua realização deve adotar uma visão global, balanceada, pois mais importante que 

um processo isolado de bom desempenho é o desempenho dos processos integrados 
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(CANDIDO et al., 2008). Nesta etapa é imprescindivel se fazer valer da maior quantidade 

de dados atuais e informações do processo, a fim de tornar o entendimento o mais 

uniforme possivel entre os envolvidos. Também são selecionados os responsáveis e 

designado equipes para os processos. Estas equipes devem conter participantes com poder 

de decisão, evitando assim, obstáculos devido à incapacidade de tomar decisões simples 

(STORCH et al., 2013). 

Dentre as maneiras de realizar, citam-se a lógica top-down, na qual o levantamento e 

a modelagem são realizados a partir da Cadeia de Valor da empresa, demonstrando como 

cada macroprocesso adiciona valor para a organização. Por outro lado, a lógica bottom-up, 

ocorre junto aos conhecedores dos processos de cada área, onde o processo é validado e em 

um segundo instante são obtidos os macroprocessos (ELLWANGER, 2011). 

A modelagem não deve adotar a ótica da situação atual ou de uma situação futura, 

mas sim a de um modelo desejado que funcione bem hoje e que assim seja gerido. Logo, 

frisa-se a qualidade dos processos e o detalhamento das regras de negócio, possibilitando 

atualizá-lo sempre que for necessário (SEGES, 2008). 

A seguir são apresentados conceitos sobre as “micro-fases” da Modelagem. 

 

• Definir Stakeholders 

Para resultar positivamente, a GP precisa de vários integrantes de perfis e 

responsabilidades diversas e depende de vários fatores, principalmente da qualificação e 

capacitação dos stakeholders, responsáveis pela gestão operacional e gerencial dos 

processos, aos quais serão destinadas responsabilidades para a execução do diagnóstico-

modelagem-implantação-monitoramento da gestão por processo (UNISC, 2013). 

Sobre a definição desses “novos agentes”, suas características, os critérios para 

decisão e competências, estão apresentadas no Quadro 8. 

Quadro 8 – Novos agentes em gestão por processo  

PAPEL REQUISITOS 
CRITÉRIOS P/ 

DECISÃO 
COMPETÊNCIAS 

P
A

T
R

O
C

IN
A

D
O

R
 

*Gerência executiva de 
1ª linha 

 
*Conhecimento 

estratégico global da 
Organização 

*Quem afeta mais 
diretamente o cliente 
 
*Quem influencia mais 
o processo 

*Viabilizar os recursos necessários 

*Eliminar obstáculos entre as áreas 

*Homologar resultados  

*Estabelecer os objetivos estratégicos 
*Nomear o Dono do Processo e os 
Facilitadores 
*Integrar os projetos de melhoria 

*Analisar o impacto das mudanças 
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D
O

N
O

 D
O

 P
R

O
C

E
S

S
O

 

*Gerência executiva 
*Conhecimento perfeito 
dos requisitos do cliente 

*Conhecimento do 
negócio da organização 

*Visão completa do 
processo 

*Influência sobre as 
mudanças no processo 

*Quem é mais afetado 
*Quem engloba a maior 
parte do trabalho 
*Quem influencia mais 
o processo 
*Quem possui as 
habilidades de liderança 
e trabalho em equipe 

*Iniciar, dirigir e dar suporte ao projeto. 
*Propor a equipe do projeto 
*Monitorar o desempenho do processo 
*Assegurar a cooperação 
*Planejar e implementar melhorias do 
processo 
*Comunicar-se com o patrocinador 
*Gerenciar os Planos de Ação 
*Qualificar e certificar o processo 

        

C
O

L
A

B
O

R
A

D
O

R
 

*Gerências e lideranças 
das áreas por onde passa 

o processo 

*Quem é mais afetado 
*Quem influencia mais 
o processo 

  

*Fazer e/ou recomendar mudanças 

*Informar questões inter-áreas ao dono do 
processo 
*Planejar e implementar melhorias do 
processo 
*Monitorar e verificar problemas no 
desempenho do processo 
  

        

A
G

E
N

T
E

 D
E

 
M

E
L

H
O

R
IA

 

*Conhecedores de como 
o processo é realizado 

*Representam aqueles 
que realizam as tarefas 
do processo em todas as 
suas etapas 

*Descrever como o trabalho é feito 

*Analisar e projetar melhorias do processo 

*Auxiliar o planejamento das melhorias 

*Implementar as melhorias do processo 

        

F
A

C
IL

IT
A

D
O

R
 

*Conhecer a área de 
atuação 

*Receptivo a novas 
ideias 

*Tolerante frente às 
ambiguidades 

*Capacidade de 
indagação e influência 
*Espírito de liderança 

*Conhecer a 
metodologia GP 
*Ligado à área 
estratégica 
*Boa visão geral da 
organização 
*Bom relacionamento 
nos diversos setores 

*Facilitar processos de revisão e melhoria 
*Auxiliar as pessoas nos desafios das 
mudanças 
*Organizar as mudanças 

*Assessorar quanto aos aspectos técnicos, de 
inovação e de comportamento. 

*Treinar as equipes para desenvolvimento 
dos trabalhos 

        

C
L

IE
N

T
E

S
 *Representantes de áreas 

que recebam as saídas ou 
resultados do processo 
*Podem ser interno ou 
externo à organização. 

*Colaborador na 
implementação das 
mudanças 
*Quem utiliza ou 
reclama os produtos 
gerados 

*Estabelecer suas necessidades com relação 
aos produtos e serviços oferecidos para que o 
novo processo as contemple 

        

F
O

R
N

E
C

E
D

O
R

 

*Representantes de áreas 
que fornecem as entradas 
para o processo (internos 

ou externos) 

*Colaborador na 
implementação das 
mudanças 
*Fornecedor de 
entradas para o 
processo 
*Possui especificidade 
para a análise do 
processo 

*Estabelecer suas necessidades com relação 
aos processos, de forma que ofereça insumos 
adequadamente. 

Fonte: CAMPOS, 2007. 
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Toda definição dos stakeholders é necessária, pois não há como promover processos 

sem indivíduos (PLENTZ et al., 2005). É preciso comprometimento para balizar o 

crescimento organizacional. 

 
 

• Definir Responsabilidades 

Faz-se necessária a identificação dos responsáveis por cada processo e seu 

desempenho, devendo estes, trabalhar de forma integrada. (SMART et al., 2009; 

BURTON, 2010). A organização precisa entender as características destes novos papéis 

funcionais para poder conviver com esta nova forma de estrutura hierárquica (UNISC, 

2013). 

Todos os colaboradores são organizados com base num processo criador de valor, 

isto é, todas as ações dão suporte a este processo. Nesta estrutura, como exemplo, surge o 

conceito de “dono do processo” (Figura 12), que é o responsável pelo processo e quem 

garante o andamento adequado ao fluxo do processo; a facilitação do relacionamento dos 

recursos aplicados ao processo; a avaliação do funcionamento da empresa da perspectiva 

do processo; e o aperfeiçoamento do funcionamento do processo (HAMMER e 

STANTON, 1999; GONÇALVES, 2000b; FREDERICO e TOLEDO, 2008). 

Figura 12 – Dono do processo 

 
Fonte: UNISC, 2013. 

 

Neste contexto, o patrocinador é aquele que detém poder e compreende as 

necessidades da área de negócios e recursos, ou seja, aquele com poder de fazer as coisas 

acontecerem. 

 

• Sensibilizar e Motivar 

Quando o gerencial/estratégico não demonstra apoio explícito à gestão por processos, 

os demais níveis da organização sentem-se acuados em destinar esforços para tal. Não 
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havendo uma liderança executiva, o comprometimento do nível tático e operacional aos 

processos fica reduzido (ABPMP, 2009; BURTON, 2010). 

As capacitações de todos os envolvidos no processo em aspectos conceituais e 

noções básicas corroboram com o alinhamento das expectativas e atualização dos 

processos conforme a cadeia de valor pretendida (SEGES, 2008; CHERMAN e ROCHA-

PINTO, 2013). 

Outras vantagens dos treinamentos, sensibilizações e motivações aos 

funcionários/colaboradores, citam-se as melhores práticas em processos, atribuições 

maiores de poder de decisão (reduzindo tempos de ciclos), capacitação em processos, 

disseminação de uma linguagem de processos. Por fim, auxilia também na substituição 

gradual de modelos mentais baseados em funções pela visão por processos e valor ao 

cliente (SKRINJAR e TRKMAN, 2013). 

Outra razão para a ocorrência periódica de sensibilizações e motivações é caso a 

empresa apresente problemas de alta rotatividade pessoal, assim, minimizam-se as 

divergência, o gradiente de entendimento dos colaboradores frente aos processos. 

 

• Padronização de Processos 

Em GP os processos precisam se qualificar e operarem de forma fiável. A 

padronização é desejável e oferece uma conformidade aos regulamentos e normas, porém 

só processos padronizados poderão contar com tarefas padronizadas e desta forma serem 

suportados por soluções adequadas. Em alguns casos os processos apresentam-se mais 

como arte do que ciência e neste caso a imposição de regras rígidas prejudica o 

desempenho. Novamente é ressaltada a busca pela conformidade e flexibilidade de forma 

organizacionalmente harmoniosa (TRKMAN, 2010). 

Assim, nesta etapa procura-se um entendimento melhor sobre os processos que 

ocorrem na organização, respondendo em primeiro momento a importantes tópicos como:  

• Definir Processo; 

• Definir Sub-Processo; 

• Principais documentos por Sub-Processos; 

• Definir fluxos de informação; 

• Definir fluxos de materiais. 
 

Procura-se uma maneira que minimize a imprevisibilidade dos processos, evitando a 

ocorrência de situações indesejadas (UNISC, 2013). Um exemplo disso é criação de 

documentação operacional para todos os estágios do processo de negócio (Figura 13). 



45 
 

Figura 13 – Documentação operacional 

 
Fonte: NBR ISO 9001:2008. 

 

• Mapeamento de Processos 

Com as informações adquiridas até este ponto, pode-se entender o relacionamento 

dos processos, setores, recursos e clientes dentro dos próprios processos da organização. 

Logo, realizar o mapeamento de processos (Figura 14) consiste no desenho das sucessões 

de atividades inter-relacionadas e executadas, identificando os suportes às atividades, os 

pontos de decisões, complementariedades, objetivos e tarefas (KIPPER et al., 2011; 

KIPPER et al., 2013). 

Figura 14 – Exemplo de mapa de relacionamento 

 
Fonte: UNISC, 2013. 

 

Mapear implica em maior precisão do que diagramas e fluxogramas, indicando 

também detalhes sobre os relacionamentos mais importantes, como atores, eventos, 

resultados, entre outros. Logo, fornece uma visão global do entendimento dos componentes 

principais dos processos (PRADELLA, 2011). 

Segundo Capote (2011), como finalidades desta ação, destaca-se: 

• Criar uma representação dos processos; 

Instruções de Trabalho

Procedimentos

Descrição de funções
Matriz de Habilidades

Mapa de competências

ManuaisPROCESSOS

Subprocessos

Atividade

tarefa
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• Descrever estes processos de maneira suficiente para análise; 

• Melhorar o entendimento do negócio; 

• Servir de apoio ao treinamento de recursos; 

• Avaliar mudanças e melhorias em processos existentes; 

• Servir como base de comunicação; 

• Descrever requisitos de nova operação. 

 

Desta forma, o mapeamento auxilia a organização a enxergar claramente os pontos 

fortes, fracos (que precisam ser melhorados), atividades não exigidas pelo cliente e outras 

que não agregam valor, além de ser excelente na forma de melhorar o entendimento sobre 

processos e aumentar a performance do negócio (SILVA, 2010; UNISC, 2013). 

 

• Documentar 

O registro, a padronização e a documentação fazem com que o aprendizado possa ser 

construído embasado nas experiências passadas e em conhecimentos (PRADELLA et al., 

2009). 

Para Junior et al. (2010) através da documentação é possível refazer fluxos, 

marcações de pontos de controle e avaliar problemas. Esta estruturação documental 

organiza a rotina de trabalho, entretanto somente os documentos são insuficientes para 

criar uma consciência em processos (IDEN, 2012). 

Considerando a informação como matéria-prima, conteúdo de trabalho e análise dos 

gestores, quando há preocupação desde o principio com os registros dos processos, cria-se 

uma conformidade entre o que é descrito e as necessidades organizacionais. Portanto, cria-

se uma memória documental (organizacional), com documentos oficiais (PLENTZ et al., 

2005; SEGES, 2008). 

Alguns pontos podem nortear essa documentação, como a definição de: 

• Quem elabora? 

• Quem revisa? 

• Quem enquadra? 

• Quem aprova? 

• Quem distribui? 

• Quem controla? 

 

Dessa maneira, aumenta-se a carga de informação da organização que ao ser 

disponibilizada, agrega conhecimento aos atores dos processos e minimiza o risco das 

atividades, logo, acontece o incremento de valor em processos (Figura 15). 
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Figura 15 – Efeito da informação no risco e no valor dos processos 

 
Fonte: UNISC, 2013. 

 
• Organizar 

Usuários e participantes, principalmente patrocinadores, facilitadores e donos de 

processos, frequentemente apresentam dificuldades com documentação e organização. Em 

muitos casos combinam diferentes ferramentas não adequadas àquilo que se deseja, 

gerando uma miscelânea de arquivos, formatos e diferentes padrões. Então, é necessária a 

revisão da organização, processos e etapas/fases já transcorridas, verificando o que falta 

(ou não) ser mensurado, analisado, documentado, padronizado e/ou definido. 

 

• Sugestão de Melhorias para Processos 

Partindo da premissa que os responsáveis pelo andamento da organização são seus 

membros, deve-se investir no potencial criativo destes. Desta forma a organização investe 

automaticamente em seu crescimento. Os colaboradores então são conhecedores dos 

processos e com novas ideias e sugestões auxiliam no enfrentamento dos desafios que 

venham a surgir, pois ideias originadas daqueles diretamente ligados aos processos são 

melhores eficientemente do que aquelas originadas de teorias (VALERIANO et al., 2011; 

PRADELLA, 2013). 

Ocorre então, a avaliação/identificação do que não está conforme, das sugestões de 

melhorias através de questionamentos-apontamentos das disfunções que se deseja 

solucionar. Tais apontamentos poderão ser coletados por observação direta, conversas, 

vivência, como também pela análise das ferramentas utilizadas, buscando responder 

questionamentos como: de que maneiras se pode fazer mais rápido, melhor e com menor 

custo, aquilo o que fazemos? Na sequência as avaliações, as sugestões quando 

consolidadas, são encaminhadas para validação e inclusão no modelo ideal (CANDIDO et 

al., 2008). 
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• Maturação dos Processos 

A maturidade em processos avalia a relação entre a capacidade dos processos – 

definição de metas - objetivos estratégicos, fornecendo informações que orientam na 

definição das ações de melhorias, compatíveis com seu estágio de maturidade gerencial. 

(M. LAHTI et al., 2009). 

Quanto maior a maturidade, maior serão as capacidades demonstradas em esforços 

de padronização, medição, controle e melhoria contínua dos processos. Corroborando 

exatamente por isso, em direção a metas de excelência (LOCKAMY et. al., 2008; NARA 

et al., 2012). 

Ocorre então a classificação de acordo com modelos de medição de maturidade, 

perseguindo objetivos como: 

• Avaliar a maturidade da Gestão por Processos e os processos; 

• Monitorar o avanço do processo e derivar novas áreas de ações; 

• Revelar o potencial para a partilha das melhores práticas; 

• Motivar a sensibilização para a gestão de processos entre as partes envolvidas. 
 

À medida que existe sensibilização e entendimento sobre a GP, o fluxo do sistema se 

consolida e atinge níveis de maturidade. Neste aspecto faz-se também necessário uma 

gerência efetiva e constante para que o trabalho todo não decline (KIPPER et al., 2011). 

 

• Redesenhar os Processos 

O redesenho tem por finalidade encontrar a configuração ideal ao processo, em prol 

dos resultados esperados, com bases nas orientações dos envolvidos e das sugestões de 

melhorias (CANDIDO et al., 2008). É possível verificar falhas, repetições, não geração de 

valor, por isto, o redesenho deve considerar as necessidades dos clientes (internos e/ou 

externos), buscando inovar constantemente (KIPPER et al., 2013). 

A isto, Campos et al. (2007) sugere alguns aspectos importantes aos esforços  de 

redesenho como:  

• Identificação das restrições no sistema;  

• Treinamento para mudanças; 

• Capacitação dos colaboradores; 

• Padronização de sistemas; 

• Comunicação de melhorias;  

• Reorganização e reprojetos de trabalho;  

• Estudo de custo; 

• Identificação de ações em monitoramento. 
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Após definidos os novos fluxos, funções e tecnologias a serem utilizadas, busca-se a 

aprovação e operacionalização destes novos processos. Então, com o grupo capacitado e os 

redesenhos prontos, parte-se para a implantação da gestão por processos. 

 

2.3.3 MDP - Implantação 

 

Valle e Oliveira (2009) citam que, após a análise, o redesenho, a modelagem, a 

organização e a melhoria de um processo de negócio, é necessário implantá-lo. Esta 

implantação refere-se a maneira como será controlada a adoção de uma estrutura por 

processos na organização (KIPPER et al., 2011), sendo fundamental que haja um 

planejamento de modo que os esforços sejam direcionados, as dificuldades expostas e os 

prazos negociados de maneira realista (UNISC, 2013). Havendo escassez de recursos para 

a implantação de um projeto em GP, deve ser priorizada a alocação destes recursos aos 

processos mais críticos em relação aos objetivos estratégicos (BURTON, 2010).  

As melhores práticas de implantação de gestão de processos complementam que esta 

fase é melhor realizada por uma equipe multifuncional, fornecendo desta maneira uma 

variedade de experiências e opiniões, que quando direcionadas, fornecem um melhor 

entendimento dos processos na organização (NARA et al., 2012). 

Toda mudança gera dificuldades e para atenuar este choque natural da alteração em 

gestão é recomendado que a mudança ocorra gradativamente, ao ponto de que os 

elementos que estejam com o funcionamento efetivo, não sofram interferências.  

 

2.3.4 MDP - Monitoramento 

 

Uma das metas de qualquer organização deve ser a continuidade da análise de seus 

processos através do uso de ferramentas e técnicas de monitoramento (PRADELLA, 

2011). A ação de monitorar como as atividades estão permite às organizações um feedback 

sobre seus resultados. Capaz de verificar se decisões foram tomadas e, eventualmente, 

corrigir e readequá-las, como também permite o acompanhamento das variáveis de 

interesse e possibilitam o planejamento estratégico (CAMPOS, 2007; DAMKE et al., 

2011; UNISC, 2013). 

Hernaus et al. (2012) e Kang et al. (2012) comentam que organizações que se 

baseiam na mensuração do desempenho de seus processos tendem a responder rapidamente 
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a soluções de melhorias e reclamações de clientes. Além disto, o ato de monitorar estreita a 

relação entre organização, stakeholders e clientes. 

O contínuo monitoramento fornece informações necessárias para que recursos sejam 

ajustados, conforme necessário, aos objetivos. Com toda análise resultando em 

possibilidades de melhorias, redesenho e reengenharia (BPM CBOK, 2009). Portanto, as 

medições devem ser derivadas da estratégia da organização e se utilizarem de uma 

medição sistemática, que contribua para o planejamento e para a gestão eficiente do 

negócio (YU, 2007). 

 

• Ferramentas de Controle 

O acompanhamento e controle dos processos capacita a vantagem competitiva ao 

estabelecer ações de manutenção às metas, obtendo valor aos clientes e alto desempenho 

dos processos. Controle é fundamental, principalmente nos processos nos quais os 

principais resultados são esperados. Então, as ferramentas de controle analisam a relação 

existente entre os resultados e as metas estabelecidas, no sentido de maximizar esta relação 

(TRKAMAN, 2010; ELLWANGER, 2011). 

 

• Indicadores de Desempenho 

Checar os processos realizados é um dos fatores mais críticos da administração 

organizacional, o que poucos fazem de modo sistematizado (VALLE e OLIVEIRA, 2009). 

A medição, com a utilização de indicadores corretos e dados comparativos, demonstram ao 

decisor a possibilidade das melhores escolhas. Desta forma, ao aplicar as medições dos 

itens corretos são geradas informações úteis, objetivas e sem excessos. 

O relacionamento entre indicadores de desempenho e de processos é fator chave na 

busca de uma gestão alinhada aos objetivos operacionais e estratégicos. Promove a 

completa sinergia organizacional, envolvendo, colaboradores, objetivos, estratégias e 

stakeholders (VIANNA et al., 2010). 

Campos et al (2007) comenta que os indicadores em GP devem: 

• Ser baseados nos requisitos dos clientes;  

• Ter importância para o negócio;  

• Ter integração com a estratégia da empresa;  

• Ser mensurável;  

• Ter simplicidade e clareza;  

• Ser específico (sem necessidade de fazer composições para análise);  
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• Estar rapidamente disponível (logo após a ocorrência do fato);  

• Ter baixo custo de implementação;  

• Ser fácil de ser comparável;  

• Ser documentado e comunicado. 

 

Desta forma, todo esforço em prol de melhorias deve ser obrigatoriamente 

monitorado através de indicadores de desempenho, que deverão traduzir objetivamente e 

de forma mensurável os requisitos dos clientes (CAMPOS et al., 2007; STORCH et al., 

2013). Sendo necessário identificar dentre os indicadores já utilizados quais são os 

adequados ou não para a GP (essencias para a perspectiva do cliente) e como é realizado o 

monitoramento dos mesmos por parte da organização (UNISC, 2013). 

 

• Implantar Ciclo de Melhoria nos Processos 

O ciclo de melhorias, vinculado à estratégia da organização, mensura constantemente 

problemas e/ou oportunidades potenciais, uma vez que as ações estratégicas acontecem 

justamente nos processos organizacionais (ELLWANGER, 2011). A melhoria contínua 

dos processos deve basear-se em informações e fatos atrelados ao desempenho, resultados 

e relevância (IDEN, 2012). 

Semelhante a uma ferramenta, o sistema de ciclos de melhoria atua na constante 

definição dos processos; padronizando ações de trabalho e definindo requisitos dos 

clientes; controlando objetivos e metas; e tratando as anomalias existentes através do 

mapeamento de falhas, registro e definição de prioridades (UNISC, 2013). 

Para tanto, são atribuídas funções aos Agentes de Melhoria, colaboradores 

responsáveis por: 

I- Eliminar ou reduzir eventos que surgem devido ao não atendimento das 

necessidades e expectativas dos clientes:  

II- Reduzir significativamente os custos, ao mesmo tempo em que a qualidade é 

mantida ou melhorada;  

III- Aumentar as expectativas dos clientes, fornecendo produtos e serviços que os 

clientes percebam como tendo alto valor. 
 

Logo, ignorar o processo de desenvolvimento e/ou aperfeiçoamento dos processos, 

pode resultar em riscos, desde uma perda temporária de mercado até uma perda total do 

mesmo (PLENTZ et al., 2005). 
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2.4 Ferramentas e técnicas para gestão por processos 

 

Para facilitar a compreensão das mudanças organizacionais, técnicas e ferramentas 

devem ser utilizadas para entender a situação externa e interna, como as coisas estão 

formatadas e no que o processo pode tornar-se (PAIM et al., 2009). Na busca pelas 

vantagens competitivas e pelo desfrute destas, as organizações necessariamente devem 

fazer o uso de ferramentas, técnicas e sistemas de gestão capazes de suportar tanto às 

estratégias deliberadas quanto às emergentes (PLENTZ et al., 2005). 

Entendendo o processo, identifica-se e pondera-se o que gera valor. Na sequencia é 

preciso reconhecer as inter-relações, visando garantir sinergia e evitando metas 

conflitantes. Por fim, é necessário que as ferramentas sejam utilizadas de forma criativa e 

não como limitantes na organização (CRUZ JUNIOR e CARVALHO, 2003). 

Tanto as ferramentas quanto as técnicas para a operacionalização dos processos 

advêm das mais variadas áreas do conhecimento e demonstram a diversidade de 

alternativas frente a abordagem dos processos, de forma organizada e sistemática 

(VANALLI, 2003). Portanto, esta integração com foco na gestão de processos tem como 

pretensão servir de propostas às situações que gestores enfrentam diariamente, fornecendo 

um elemento capaz de auxiliar nas transformações que ocorrem na organização 

(CARREIRA, 2009; BENITEZ et al., 2014). 

 

2.4.1 FCS - Fatores Críticos de Sucesso 

 

Apresentados inicialmente por Rockart (1979) como uma abordagem ao 

planejamento estratégico, os Fatores Críticos de Sucesso (FCS) atualmente são utilizados 

para qualquer ramo de negócio, nos quais os resultados se satisfatórios, asseguram um 

desempenho competitivo e de sucesso para a organização (SEFFRIN e MALANOVICZ, 

2009).  

Freire (1998) defendeu que sem exceção, todos os grandes líderes começaram a 

avançar organizacionalmente utilizando um corajoso desdobramento das estratégias 

alicerçadas nos FCS. Desta forma, são considerados aspectos que os executivos 

determinam como primordiais para a organização obter sucesso, formando a base do 

planejamento estratégico e quando percebidos, avaliados e monitorados, permitem um 

verdadeiro diagnóstico situacional (VALADARES, 2002). 
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Atuam como fatores-chaves decorrentes das razões que levam os clientes aos 

produtos/serviços da empresa, referindo-se à vantagem competitiva sobre a concorrência. 

Ressaltando que não são normas padronizadas, mas sim, específicos a cada pessoa/gestor, 

portanto, são critérios extremamente subjetivos (FREIRE, 1998; OLIVEIRA, 2005). 

Neste contexto, a organização deve perguntar-se quais são os principais fatores 

estratégicos que devem ser reconhecidos e aperfeiçoados, para que seja bem sucedida. 

Desta forma, extrapolando conceitos de pontos fortes e fracos em relação ao negócio. 

 

2.4.2 Matriz importância versus desempenho 

 

A Matriz Importância-Desempenho (Figura 16) é utilizada na administração da 

produção de bens e serviços para aferir o grau de importância e desempenho para fatores 

competitivos. Embora seja uma ferramenta de análise amplamente utilizada na área da 

produção, apresenta características que possibilitam diversificar sua aplicação (SLACK et 

al., 2010; VALERIANO et al., 2011).  

Figura 16 - Matriz importância versus desempenho 

 
Fonte: SLACK et al., 2010. 

 

De acordo com Figura 16, a matriz identifica horizontalmente os fatores de acordo 

com a importância para os clientes/consumidores, de menos importante à ganhador de 

pedidos. Enquanto que verticalmente identifica o desempenho em relação aos 

concorrentes, de pior à melhor. Contendo dentro destas identificações, de forma conjunta, 
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uma classificação na forma de uma proposta de ação/prioridades, ação urgente – 

melhoramento – adequado – excesso. 

Outra vantagem de sua utilização é a possibilidade na aferição de gaps, ou seja, a 

diferença entre o esperado e o experimentado, ou ainda, entre opiniões de classes distintas 

de respondentes (VALERIANO et al., 2011). 

 

2.4.3 Project charter 

 

Os projetos/processos precisam de foco e estrutura para que atinjam êxito, por isso o 

alinhamento dos processos ao planejamento estratégico é fator crítico de sucesso para a 

geração de resultados (BASGAL et al., 2009; SIMÔES e OLIVEIRA, 2011). A ferramenta 

Project Charter (Figura 17) estabelece uma visão geral, registrando e formalizando o que é 

pretendido, orientando discussões e decisões dos stakeholders na operacionalização do 

planejado (CARVALHO e RABECHINI JR., 2011).  

Figura 17 – Modelo de Project Charter 

 
Fonte: Do Autor, 2014 

DATA

FUNÇÃO NOME FUNÇÃO NOME
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CRONOGRAMA

EQUIPE DE TRABALHO
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DESCRIÇÃO DA OPORTUNIDADE

IMPORTÂNCIA

RESULTADOS ESPERADOS

ESCOPO

RESTRIÇÕES

PREMISSAS

RECURSOS NECESSÁRIOS/DISPONIBILIZADOS

PROJECT CHARTER - TERMO DE ABERTURA

TÍTULO:

DATA: VERSÃO:
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Sua aplicação sintetiza os objetivos, estabelece as expectativas e concede ao 

responsável a autoridade para aplicar os recursos organizacionais nas atividades do projeto, 

apresentando na estrutura tópicos como: 

• Objetivos/justificativas das ações conforme a estratégia;  

• Requisitos (visão inicial) que satisfazem as necessidades do cliente, patrocinador 

e demais stakeholders;  

• Metas mensuráveis;  

• Riscos (visão inicial);  

• Influência das partes envolvidas e interessadas;  

• Cronograma;  

• Orçamento resumido;  

• Designação do Gerente de projetos/processos e do Patrocinador;  

• Premissas e Restrições organizacionais, ambientais e externas. 

 

Conforme Campo et al. (2007), sua utilização propicia benefícios como: 

• Evitar retrabalho, surpresas e frustrações;  

• Acelerar a formação de equipe e o alcance de desempenho desejado;  

• Promover a comunicação;  

• Ajustar as expectativas quanto aos critérios e restrições;  

• Poder à equipe para teste e implementação de mudanças;  

• Mantém o foco ao planejado. 

 

Para Kerzner (2009), a aplicação desta ferramenta traz agilidade, eficácia e um 

melhor aproveitamento dos recursos organizacionais, enquanto Ponce e Biancolino (2012) 

afirmam que sua utilização serve de subsidio para orientar equipes nos casos de mudança 

de requisitos e em situações de avaliação de sucesso. 

 

2.4.4 Voz do cliente – VOC (Voice of Customer) 

 

Monitorar a satisfação dos clientes, bem como entender suas necessidades é decisivo 

para que a organização oriente suas ações e decisões na busca de uma vantagem 

competitiva (PRAHALAD e RASMAWANY, 2000; CRUZ JUNIOR e CARVALHO, 

2003). 
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Neste sentido, a ferramenta Voz do Cliente fornece um feedback e aproxima as 

necessidades dos clientes à organização, descobrindo o que pensa o cliente e sua visão dos 

pontos fortes e fracos da empresa/produto/serviço. Apresenta de forma direta e neutra a 

percepção dos clientes, possibilitando obter dados diversos, desde questões de qualidade, 

agilidade, atrasos na entrega dos produtos, além de informações sobre a concorrência 

(CRUZ JUNIOR e CARVALHO, 2003; VANALLI, 2003; CAMPOS et al., 2007). 

Portanto, o atendimento adequado das necessidades e desejos dos clientes, auxilia na 

minimização da diferença entre o “valor desejado” e o “valor recebido” (Figura 18) pelos 

clientes.  

Figura 18 – Diferença entre valor desejado e recebido 

 
Fonte: VANALLI, 2003. 

 

O estabelecimento de uma sistemática para identificação, mensuração e 

acompanhamento contínuo desses requisitos é fundamental para manter o processo no 

nível de desempenho esperado, de forma a resultar em produtos ou serviços que atendam 

as expectativas de seus clientes.   

 

 

2.4.5 Diagrama IGOE 

 

Roger T. Burlton formalizou os Diagramas de IGOE (Figura 19) ao ampliar a 

extensão dos diagramas de escopo com a intenção de analisar processos de alto nível, 

enfatizando relações entre políticas, regras, questões de gestão e recursos humanos, 

geralmente ignorados em outros diagramas (PALOMARI, 2013). 
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Figura 19 – Estrutura do Diagrama de IGOE 

 

Fonte: PALOMARI, 2013. 

 

Com a realização dos diagramas de IGOE tem-se um quadro claro da interação de 

todas as entidades envolvidas em determinado processo, facilitando a mensuração da 

origem de vários problemas organizacionais (HARMON, 2012). 

 

2.4.6 Procedimento operacional padrão - POP 

 

Compreendendo como ocorre o processo, inicia-se a padronização (obter produtos 

mais uniformes, maior produtividade e qualidade) através de uma representação 

sistematizada, os POPs – Procedimentos Operacionais Padrão. Documentos que descrevem 

a sucessão de etapas críticas e sequenciais para a garantia do resultado esperado pelo 

processo (MARTINS, 1999). 

 
 
2.4.7 Mapeamento de processos 

 

Mapeamento dos processos é a ferramenta de visualização esquemática, completa e 

consequentemente de compreensão das atividades executadas aos processos, apresentando 

inter-relações entre elas e o processo (CAMPOS et al., 2007; BENITEZ et al., 2014). 
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Como benefícios advindos da utilização, Silva (2010) cita: (I) identificar os 

processos críticos da organização; (II) identificar e delimitar as fronteiras 

interdepartamentais; (III) estabelecer uma linguagem de fácil entendimento para todos os 

colaboradores em diferentes níveis dentro da organização; (IV) aperfeiçoar os processos de 

negócios; (V) criar uma base de conhecimentos dentro da organização; (VI) identificar os 

gargalos e atividades repetitivas que não agregam valor; (VII) evitar perdas de 

conhecimentos por rotatividade de pessoal e/ou sistemas de informação e; (VIII) 

padronizar a documentação interna. 

Portanto, trata-se de uma ferramenta gerencial e de comunicação que melhora o 

entendimento dos processos e suas relações, auxiliando a organização a enxergar 

claramente os pontos fortes, fracos, além de aumentar a performance do negócio. 

Identificam-se entradas, objetivos, saídas, clientes e recursos dos processos, aferindo os 

limites dos processos, identificando melhorias consensuais e auxiliando também na revisão 

e documentação dos modelos de processos. 

Sua análise permite reduzir custos no desenvolvimento de produtos e serviços, 

redução nas falhas de integração além de ser ótima para o entendimento (manutenção e 

melhorias) dos processos (VILLELA, 2000; CARVALHO, 2005). Além disto, possibilita 

planejar e executar planos de desenvolvimento funcional, desenvolver sistemas de 

informações aderentes à organização e implantar um plano de melhorias contínuas. 

 

2.4.8 Práticas Lean 

 

Práticas tão relevantes hoje em sistemas de produção, seu objetivo é a combinação 

das vantagens da produção artesanal, desviando-se também dos altos custos e evitando a 

inflexibilidade (KIPPER et al., 2013; DAL FORNO et al., 2014). 

Objetivam a eliminação dos desperdícios nos processos produtivos, ou seja, aquilo 

que não agrega valor ao cliente. Neste contexto, Lean é entendido como um sistema 

integrado de princípios, técnicas operacionais e ferramentas que levam à incessante busca 

pela perfeição na criação de valor para o cliente através da eliminação absoluta de 

desperdícios de um sistema (SALGADO et al., 2009; HODGE et al., 2011; BENITEZ et 

al., 2014).   

Primeiramente é preciso entender o que é valor sob a ótica do cliente, após é 

analisada a cadeia de valor e removido os desperdícios, fazendo o valor fluir pela cadeia, 
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de modo que este valor chegue ao o cliente quando/como ele deseja (HERRON e HICKS, 

2008; SALGADO et al., 2009; UNISC, 2013). 

As práticas Lean são indicadas para a Gestão por Processos e classificam os 

desperdícios em 7 tipos (super-produção, espera, transporte, excesso de processamento, 

inventário, movimento e defeitos), que se combatidos geram retornos à empresa na forma 

de benefícios em prazo, custo e qualidade. Além disto, acrescenta à incorporação um 

aspecto de flexibilidade na estratégia empresarial (BOYLE E SCHERRER-RATJE, 2009; 

HODGE et al., 2011). 

É importante ressaltar que o sucesso do Lean, depende também da capacitação das 

pessoas em solução de problemas e do apoio da alta diretoria (HERRON e HICKS, 2008). 

Em suma, é a forma de fazer cada vez mais com cada vez menos. 

 

2.4.9 Matriz de priorização 

 

Apesar da aparente simplicidade em priorizar processos, a escolha de pesos, a 

variedade de opiniões, critérios e interesses, podem requerer especial atenção (KIPPER et 

al., 2013). Deste modo, a matriz de priorização (Figura 20) consiste basicamente na 

identificação e hierarquização de itens com maior relevância estratégica para a 

organização. Cria-se uma tabela na qual os processos passam a ser individualmente 

avaliados e pontuados conforme critérios estrategicamente estabelecidos. O resultado final 

da priorização é obtido multiplicando-se a pontuação pelo respectivo peso do critério, 

sendo que todos estes valores irão compor um somatório final que conferirá a cada 

processo o seu score, ou seja, sua prioridade perante outros.  

Figura 20 - Matriz para priorização e seleção de processos 

 
Fonte: Do Autor, 2014. Legenda: C e P – representam valores. 

 

Silva (1998) defende que o importante não é a construção da matriz, mas o que se 

consegue a partir do seu uso em termos de satisfação para os usuários e da adequada 

aplicação dos recursos. 

critério 1 peso 1 critério 2 peso 2 critério 3 peso 3 TOTAL

Processo 1 C1 P1 C2 P2 C3 P3 Ʃ (CnPn) Após os cálculos
Processo 2 ordena-se os resultados
Processo 3 conforme resultado.

CRITÉRIOS

Multiplicam-se os valores critérios*pesos e ao final soma-se.
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2.4.10 Indicadores 

 

Sem a avaliação dos processos com base em indicadores-chave, não haverá mudança 

geradora de melhorias, mas o cuidado deve ser redobrado ao se lidar com medições 

estratégicas, uma vez a escolha inadequada pode conduzir a resultados incorretos 

(KAUFMANN e BECKER, 2005; NARA e CLANE, 2005). 

Para Parmenter (2007), existem três tipos de indicador: os indicadores-chave de 

resultados, que informa o que foi feito em determinado processo até à data; os indicadores 

de desempenho, que fornecem informações sobre o caminho a seguir e; os indicadores 

chaves de desempenho, que mostram o que fazer para aumentar o desempenho 

significativamente.  

Além destes, existem diversas outras classes de indicadores, como os de capacidade 

que relacionam a produção por intervalos de tempo; os de produtividade que relacionam as 

saídas dos processos com os valores de entrada (recursos utilizados); os de qualidade que 

aferem a eficiência(processo), eficácia(produto), efetividade(cliente); e os estratégicos que 

evidenciam o correto direcionamento as estratégias traçadas, ou seja, se as estratégia estão 

sendo atingidas. 

Logo, são considerados de suma importância na melhoria dos processos e no alcance 

dos objetivos traçados, identificam e provam (ou não) se os objetivos de um PE foram 

alcançados (COX et al., 2003; MELNYK et al., 2004; TOOR e OGUNLANA, 2010). 

 

2.4.11 Simulação 

 

O uso da simulação permite a análise de problemas sem interferir no real processo, 

de forma econômica e rápida. Também se pode obter uma visualização com detalhes do 

funcionamento em cenários, auxiliando na tomada de decisão operacional em prol de 

menores custos/maiores ganhos (BAKHTAZE, 2004; DOOMUN e JUNGUM, 2008; 

MORABITO e PUREZA, 2010). Para Siha e Saad (2008) a simulação de modelos também 

funciona como uma ferramenta de diagnóstico para identificação de rotas causadoras de 

problemas e ineficiências no ambiente do negócio. 

Sua utilização traz a possibilidade de obter uma visão geral (macro) do efeito de uma 

pequena mudança (micro) no sistema, com benefícios como: aumento de produtividade, 

redução de tempos e estoques, aumento das taxas de utilização de equipamentos e 
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funcionários, aumento de entregas no tempo certo dos produtos aos clientes, redução das 

necessidades de capital e garantias de operação conforme o esperado (DIEHL et al., 2009; 

BANKS et al., 2010). 

Pode também ser considerada como ferramenta de gestão da mudança, uma vez que 

permite tornar visíveis as razões para que existam as mudanças, possibilitando estabelecer 

o percurso causa-efeito e permitindo gerar explicações para o processo de decisão 

(BARNETT, 2003). 

 

2.4.12 Modelos de maturidade 

 

Entendidos como ferramentas auxiliares, identificam e posicionam a organização em 

níveis que auxiliam as mesmas a se tornarem melhores sucedidas na utilização da gestão 

por processos (BENITEZ et al., 2014). 

Autores como Siqueira (2005) e Rohloff  (2009) sugerem classificações conforme o 

Process Management Maturity Assessment – PMMA, seguindo a estrutura do Capability 

Maturity Model Integration – CMMI. Outra possibilidade fica por conta dos níveis de 

maturidade do MPS.BR - Melhorias de Processos do Software Brasileiro, que por possuir 

um maior escalonamento quando comparado ao CMMI facilita no entendimento e no 

posicionamento inicial da organização. 

Comparando rapidamente (Figura 21), o MPS.BR apresenta uma dinâmica voltada a 

pequenas e médias empresas, com possibilidade de melhoramentos dos processos de forma 

menos abrupta (SOFTEX, 2009; FERREIRA, 2009). 

Figura 21 - Comparação CMMI e MPS.BR 

 
Fonte: FERREIRA, 2009. 
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As definições referentes aos níveis dos modelos e suas relações são apresentadas no 

Quadro 9: 
 

Quadro 9 - Relações entre os níveis de maturidade 

DEFNIÇÃO  
MPS.BR 

Nível  
MPS.BR 

Nível  
PMMA/CMMI  

DEFINIÇÃO  
PMMA/CMMI 

Implantação de inovações. A: Otimizações 5: Otimizando 

Gestão integrada com ações 
proativas de investigação. 

Melhoria contínua do processo, 
implantação planejada e 

controlada de ideias inovadoras. 

  

Gerenciamento integral do 
desempenho do processo de 

negócio; gerência qualitativa. 

B: Gerenciado 
quantitativamente 

4: Gerenciado 

Auditorias e investigações de 
prováveis falhas futuras; Métricas 
detalhadas dos processos, sendo 

estes quantitativamente 
compreendidos e controlados. 

  
Identificar oportunidades de 

reutilização sistemática de ativos;  
desenvolver ativos a partir de 
engenharia; analisar possíveis 
decisões críticas com critérios 

estabelecidos; identificar, analisar, 
tratar, monitorar e reduzir 

continuamente os riscos e perdas 
em nível organizacional. 

C: Definido 

3: Bem 
estruturado 

Análise e auditorias 
implementadas para adoção de 

avaliação crítica e melhoria 
contínua. Processo composto por 

atividades de gerenciamento, 
sendo documentado, padronizado 

e integrado à um processo de 
negócio da organização. 

Definir os requisitos do cliente, do 
produto e dos componentes; 

produzir de forma integrada e 
consistente com os 

projetos/processos; desenvolver e 
implementar as soluções que 
atendem aos requisitos dos 
clientes; confirmar que cada 

serviço e/ou produto de trabalho 
do processo atende 

apropriadamente os requisitos 
especificados. 

D: Largamente 
Definido 

Aferir contribuição dos processos 
aos objetivos; apoio no planejar, 
realizar e implantar melhorias 
contínuas; entendimento dos 

pontos fortes e fracos; manutenção 
dos ativos e padrões no ambiente 

de trabalho, usáveis e aplicáveis às 
necessidades de negócio da 

organização; manter as 
competências dos recursos 

humanos adequadas às 
necessidades do negócio; gerenciar 

o ciclo de vida dos ativos 
reutilizáveis. 

E: Parcialmente 
Definido 
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Gerenciamento das entradas 
conforme necessidades dos 
adquirentes; manutenção da 
integridade dos processo e 

disponibilizá-los aos envolvidos; 
assegurar a  conformidade com os 
planos, procedimentos e padrões 

estabelecidos; revisão dos 
processos necessários, suficientes 
e sustentáveis; analisar e relatar os 

dados relativos aos processos 
implementados; apoiar os 
objetivos organizacionais. 

F: Gerenciado 

2: Organizado 

Investigam-se de forma reativa 
apenas os casos de erro. 

Gerenciamento básico para 
controle de custos, prazos e 
escopo. Sucesso apenas em 

processos e aplicações similares. Estabelecimento de planos que 
definem as atividades, recursos e 

responsabilidades; promover 
informações sobre o andamento 

dos processos que permita 
correções quando houver desvios 
significativos; gerenciar requisitos 
do produto, inconsistências entre 

planejamento e trabalho. 

G: Parcialmente 
Gerenciado 

  

    1: Informal 

Aceitam-se os erros, não existe 
investigação de causas e 

problemas, não são realizadas 
auditorias. O processo é 

imprevisível e caótico, com o 
sucesso dependendo de esforços 

individuais. 

 

Fontes: SIQUEIRA, 2005; ROHLOFF, 2009; FERREIRA, 2009. 

 

2.4.13 Stakeholder Analysis 

 

Técnica baseada na análise das partes interessadas ou stakeholders. A ideia central é 

o entendimento e gerenciamento dos relacionamentos da organização com os “grupos 

interessados”, evidenciando sempre o equilíbrio dos interesses relevantes, incorporando as 

necessidades de forma realista e sustentável. O gerenciamento das partes interessadas de 

maneira estratégica está relacionado a sobrevivência de longo prazo às organizações. 

Diante disto, o entendimento/análise dos stakeholders determina o tipo correto de ações, a 

gerência os processos, o foco e ainda promulga atrativos organizacionais às partes 

interessadas. Etapas estas, indispensáveis para um engajamento útil aos objetivos 

estratégicos (AALTONEN, 2011). 
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2.4.14 Manuais e Oficinas 

 

Os Manuais de Processos caracterizam-se como o conjunto de documentos como o 

mapa do processo, descrição das atividades, normas e procedimentos regulamentadores, 

sistemas de medição, etc. Sua funcionalidade se da como referência para a operação dos 

processos, treinamentos e manutenções futuras. 

As oficinas envolvem um grande número de pessoas, das quais se procuram 

contribuições com diferentes visões sobre determinados assuntos. Refletindo sobre uma 

determinada pauta, a partir de uma estruturação previamente definida, todos os pontos de 

vista são colocados à tona para análise. Salientando que todas as sugestões sejam recebidas 

como críticas construtivas (CAMPOS et al., 2007). 

 

2.4.15 Brainstorm 

 

Técnica para a geração de ideias e/ou soluções, com participação de equipes 

(BENITEZ et al., 2014). Literalmente significa “tempestade de ideias”, incentivando o 

pensamento criativo para formação de ideais de forma criativa. Apresentando-se como 

componente em diversas ferramentas das mais distintas áreas, principalmente em 

abordagens em qualidade. 

Sua utilização cria um ambiente que auxilia os participantes a:  

• Expressar ideias; 

• Desenvolver pensamentos com maior profundidade, através de experiências 

coletivas; 

• Criação de uma variabilidade de opções frente aquilo normalmente pensado. 

 

Como opção, pode ser realizado de forma escrita, proporcionando oportunidades 

àqueles que possuem menor eloquência verbal ou sentem-se constrangidos e até mesmo 

reprimidos pela presença de superiores (CAMPOS et al., 2007; ELLWANGER, 2011). 

Portanto seu uso é recomendado em casos nos quais há inúmeras soluções/alternativas, 

relacionando as opiniões aos problemas ou soluções (COLETTI et al., 2010). 

 

2.4.16 5W1H(2H) 

 

Para qualquer ação de planejamento, contextualização ou conhecimento dos 

processos é preciso detalhamento, maior ou menor, de acordo com a necessidade. Neste 
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aspecto, esta ferramenta busca o entendimento através da definição das responsabilidades, 

métodos, prazos, objetivos e recursos associados. Muito utilizada também em propostas de 

melhorias e qualidade (COLETTI et al., 2010; MARSHALL JUNIOR et al., 2010; 

ELLWANGER, 2011). 

Por definição, representam um conjunto de questionamentos como: 

• WHAT – (O QUÊ?): definem as tarefas que serão realizadas seguindo o 
plano de execução. “O quê será feito?”; 

• WHEN – (QUANDO?): estabelece um cronograma detalhado dos prazos 
para o cumprimento das tarefas. “Quando será feito?”; 

• WHO – (QUEM?): determinam quais serão as pessoas responsáveis pelas 
tarefas. “Quem fará?”; 

• WHERE – (ONDE?): define em que local as tarefas serão realizadas. “Onde 
será feito?”; 

• WHY – (POR QUÊ?): significa a razão pela quais as tarefas devem ser 
executadas. “Por quê será feito?”; 

• HOW – (COMO?): traça as maneiras mais racionais e econômicas de 
executar as tarefas. “Como será feito?”; 

• HOW MUCH – (QUANTO CUSTA?): determina quais serão os custos para 
a realização das tarefas. “Quanto custa o que será feito?”. 

 

2.4.17 Diagrama de Ishikawa 

 

Também conhecido como diagrama de causa-efeito, 6M ou espinha de peixe (Figura 

22), registra as diversas causas de um problema a partir da análise e de classificação das 

prováveis origens das causas (COLETTI et al., 2010; ELLWANGER, 2011). 

Figura 22 - Diagrama de Ishikawa 

 
Fonte: UNISC, 2013. 

 

Seu objetivo é direcionar a discussão em um único foco, evitando dispersões, a 

partir da avaliação dos chamados 6M (mão-de-obra, matéria-prima, método, meio-
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ambiente, medição e máquinas) através de questionamentos sistemáticos, fornecendo uma 

relação entre causa e efeito (SLACK et al., 2010). 

 

2.4.18 Ciclo PDCA 

 

O Ciclo PDCA, (Plan – do – check – act, ou planejar - executar - checar - agir) é uma 

ferramenta de tomada de decisões na busca por melhorias contínuas e sistemáticas, visando 

na maioria dos casos a padronização dos processos. Considerada como um modelo de 

gestão que oferece condições e direcionamentos aos gestores, auxiliando em diagnósticos, 

análise e prognósticos de problemas organizacionais. Trata-se de uma sequência de 

atividades (Figura 23) que de maneira cíclica pretende a melhoria das atividades 

(CAMPOS, 2002; SLACK et al., 2010; FELTRACO et al., 2012). 

Figura 23 - Ciclo PDCA 

 
Fonte: UNISC, 2013. 

 

a) Planejar: estabelecer os objetivos, estratégias e ações, formalizando a 

metodologia necessária para alcançar os resultados de acordo com os requisitos dos 

clientes e com as políticas da organização; 

b) Fazer: capacitar e implementar os processos, acompanhando a execução do 

planejamento previsto; 

c) Checar: comparar o planejamento previsto com os dados obtidos na execução, 

monitorando e medindo em relação às políticas, aos objetivos e aos requisitos 

estabelecidos; 

d) Agir: ações para a melhoria contínua do processo. No caso de desvios 

definem-se soluções as suas causas. 

 

Portanto, o ciclo PDCA presume que ganhos de qualidade e produtividade ocorrem 

por pequenos incrementos a cada giro completado, aliado ao alcance das metas necessárias 

à sobrevivência da organização. 

•fazer•checar

•planejar•agir

A P

DC
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2.4.19 Folha de verificação - checklist 

 

Trata-se de um formulário utilizado tanto para coleta de dados como para 

verificações de itens. Apresenta uma maneira de organizar os dados em formas de quadros, 

planilhas ou tabelas, facilitando desta forma a coleta de dados. Verifica um conjunto de 

itens de um processo para o qual se verificam ocorrências ou não. Sendo utilizado 

principalmente para questionamentos: “Com que frequência certo evento acontece?” 

(ELLWANGER, 2011). 

 

2.4.20 Mapeamento A3 

 

O método A3 significa uma metodologia de ação perante problemas, ou seja, é uma 

ferramenta de gerenciamento baseado em processos de mentalidade (raciocínio lógico e 

objetividade) com foco na visualização dos problemas, alinhando-os de forma a conhecê-

los através de um ponto de vista sistêmico (SODEK e SMALLEY, 2010). 

Seu objetivo é comunicar, obter consenso, analisar problemas e propor soluções 

(LIKER e MEIER, 2007). Por isso, apresenta o problema, análise, ações corretivas e 

planos de ação apenas em um documento de uma folha (papel tamanho internacional A3). 

Chakravorty (2009) subdivide o A3 nas seguintes informações: 

• Título: Delimita o problema; 

• Responsável e a Data; 

• Contexto: Detalhamento do que está sendo explicado; 

• Condições atuais: Explicações sobre o que ocorre; 

• Objetivo e metas: Determina o resultado esperado; 

• Análise: Relata a situação e as causas; 

• Contramedidas propostas – Define as ações corretivas; 

• Plano: Detalha todas as atividades e os indicadores do plano de ação; 

• Acompanhamento: Detalha o acompanhamento e o aprendizado obtido; 

 

Portanto, apresenta de forma sintetizada e organizada a solução para determinado 

problema. Além de ser uma representação do ciclo PDCA, complementa com o histórico 

do problema, o plano de ação e o acompanhamento. 
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3 METODOLOGIA 

 

Considerada como a discussão das práticas relacionadas ao conhecimento científico, 

a metodologia refere-se ao “caminho do pensamento” que o tema ou o objeto de 

investigação requer. Enquanto que, a pesquisa trata de procedimentos formais, com 

métodos de pensamento reflexivo, tratamento científico e se constitui como o conjunto de 

procedimentos pelos quais se torna possível conhecer uma determinada realidade 

(MINAYO, 2007). 

Portanto, a pesquisa a realizada transcorreu inicialmente com caráter exploratório-

qualitativo , como estágio preliminar a procura de um contato inicial com o assunto 

verificado, por meio da observação e estudo, visando proporcionar um maior 

conhecimento do problema (MARCONI e LAKATOS, 2007; GIL, 2008).  

Ao se referir à pesquisa exploratória, teve-se como fins: (I) proporcionar maiores 

informações sobre o assunto que se vai investigar; (II) facilitar a delimitação do tema de 

pesquisa; (III) orientar a fixação dos objetivos e a formulação das hipóteses; e, (IV) 

descobrir um novo tipo de enfoque sobre o assunto (FIGUEIREDO, 2004). 

Sobre a vertente qualitativa, a pesquisa não apenas envolveu uma abordagem 

interpretativa e natural de seu objeto de estudo, mas também estudou os acontecimentos 

em seu cenário naturalista, procurando interpretar e compreender os fenômenos e quais os 

significados atribuídos a eles (DENZIN e LINCOLN, 2000). 

Para a coleta dos dados, embasando o conhecimento científico a respeito do assunto, 

foi utilizada a pesquisa bibliográfica, realizada a partir de publicações nacionais e 

internacionais, disponíveis nos bancos de dados on-line. Esta pesquisa objetivou conhecer 

e analisar as contribuições culturais/científicas acerca do determinado assunto, abrangendo 

a bibliografia de acesso público com finalidade de posicionar o pesquisador em contato 

direto com os estudos já realizados. 

Em um segundo momento (do estudo de caso) a pesquisa apresenta outros objetivos 

de caráter descritivo, que segundo Gil (2008) atente pela definição das características de 

uma população, fenômeno ou experimento. Vergara (2007) comenta que é aquela pesquisa 

que estabelece atributos claros e bem definidos sobre o objeto de estudo analisado, 

relacionado à medida e/ou quantidade de determinada população ou acontecimento, onde 

se utiliza de técnicas padronizadas e bem estruturadas de coletas de seus dados. 

Sobre a coleta de dados, para essa segunda etapa tem-se o levantamento de dados 

em campo. Interrogação direta das entidades cujo comportamento se deseja analisar, 
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buscando informações diretamente com o grupo de interesse a respeito dos dados que se 

deseja obter (SANTOS, 2000; FONSECA, 2002 GIL, 2008).  

Portanto, a partir do momento em que os dados foram coletados o projeto se 

concentrou na objetividade, considerando somente que a realidade seria compreendida 

através da análise de dados concretos. 

 

3.1 Estudo de caso 

 

O estudo de caso é próprio para investigações empíricas de fenômenos dentro de seu 

real contexto. Geralmente sustentado por uma plataforma teórica, reúne informações por 

meio de diferentes técnicas buscando criativamente entender e aprender com a situação e 

de maneira engenhosa, descrever, compreender, discutir e analisar a complexidade de um 

caso (MARTINS, 2008).  

Trata-se de uma metodologia aplicada no entendimento da totalidade mediante um 

mergulho profundo e exaustivo em um objeto delimitado, em situações nas quais as 

questões a serem respondidas são do tipo “como?” ou “por que?”, com pouco controle do 

pesquisador sobre os eventos e/ou situações nas quais o foco se encontra em fenômenos 

complexos e contemporâneos (YIN, 2005). Caracterizado pela transdisciplinariedade, o 

investigador escolhe a área de conhecimento que deseja realizar sua investigação, através 

de evidências que venham contribuir para sua pesquisa (GIL, 2009). 

Como ferramenta de investigação científica é utilizado na compreensão de processos, 

pressupondo que teorias serão testadas no decorrer da investigação ou a própria construção 

desta teoria será a partir dos achados da pesquisa. Possibilita também penetrar em uma 

realidade, não conseguida por outros modelos de estudos e devido a isto, deve ser 

precedido por um detalhado planejamento a partir de ensinamentos advindos do referencial 

teórico e das características próprias do caso (MARTINS, 2008). Além disto, deve 

apresentar procedimentos suficientes para sua replicação em casos de características 

semelhantes, ou seja, deve oferecer condições práticas para testar sua confiabilidade em 

sucessivas aplicações.  

Yin (2005) comenta que existem ao menos cinco situações em que o Estudo de Caso 

se aplica: na explicação de vínculos causais em intervenções muito complexas para 

estratégias experimentais; na descrição de intervenções no contexto em que ocorrem; na 

ilustração de determinados tópicos de investigação; na exploração de situações complexas 

de resultados; e como uma forma de meta-avaliação de determinados processos. 
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Desta forma, como há várias possibilidades de investigação a partir de um estudo de 

caso, Gil (2009) caracteriza-os como uma garantia na unidade do caso, enfatizando o 

contexto e possibilitando estudos aprofundados. Como apresentam uma pesquisa descritiva 

e exploratória, resultam em oportunidade aos investigadores no desenvolvimento de suas 

pesquisas e de futuras inquietações, favorecendo contextos diferentes e adequando 

processos de mudanças (MELO, 2013). 

Portanto, após o exposto, foi optado pela realização de um estudo de caso 

incorporado, no qual a situação é avaliada a partir de diferentes unidades ou níveis de 

análise, que podem ser setores diferentes de uma determinada instituição (MARTINS, 

2008). Optando pela estratégia analítica das proposições teóricas, ao fato de toda análise 

ser fundamentada teoricamente, como forma de subsídio à pesquisa (MELO, 2013). 

 

3.2 Classificações da pesquisa 

 

Em vista da metodologia escolhida, o nível da pesquisa pretendido é ora acadêmica 

ora de ponta. Santos (2000) defende que pesquisa acadêmica é uma atividade pedagógica 

que orienta a um despertar do espírito de busca intelectual autônoma, aprendendo formas 

de problematizar necessidades, solucionar problemas e indicar respostas adequadas. É 

antes de tudo exercício, preparação. Por outro lado na pesquisa de ponta, o profissional de 

nível superior lida com a problematização, a solução e a resposta às necessidades que ainda 

perdura, seja porque não houve respostas ou porque não foram amplamente trabalhadas. 

Caracterizando-a como atividade típica do indivíduo que, já incorporado à rotina de uma 

ciência ou profissão, busca um objetivo através de intenção e método.  

Desta forma, em linhas gerais as classificações da pesquisa estão apresentadas na 

Tabela 3. 

Tabela 3 - Classificação da pesquisa científica 

 
Fonte: Adaptado de SANTOS, 2000. 

 

Nível Objetivo Coleta de dados
Fonte de 

informação
Variáveis

Pesquisa 
bibliográfica

Pesquisa 
documental

Estudo de Caso

Acadêmico
Ponta

Exploratória
Descritiva

Bibliografia
Campo

Qualitativa
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3.3 Procedimentos Metodológicos 

 

A partir desse entendimento prévio e sendo a pesquisa considerada como um 

conjunto de procedimentos, na sequência será exposto o método e os procedimentos 

metodológicos escolhidos para a realização da pesquisa. 

 

1º Procedimento - Levantamento bibliográfico: 

a) Pesquisa de termos “processos, gestão de processos, gestão por processos e 

diagnósticos organizaconais” e suas traduções em idioma inglês, nas bases de dados 

(Periódicos Capes, Scopus, Web of Science, Anais de eventos e livros). 

b) Descrição do contexto sobre diagnósticos organizacionais. 

c) Descrição da evolução das abordagens por processos e influências nas características 

organizacionais. 

  

2º Procedimento - Análise dos modelos de implantação em gestão por processos 

a) Levantamento dos principais modelos presentes nos materiais bibliográficos 

consultados. 

b) Elaboração de comparativos, na busca por semelhanças, complementariedades e 

distinções entre modelos. 

  

3º Procedimento – Apresentação do modelo híbrido MDP – Modeling Deployment 

Performance 

a) Teorização sobre o modelo, etapas, conceitos e características. 
 

4º Procedimento – Conhecer ferramentas para Gestão por Processos 

a) Apresentação das ferramentas passíveis de utilização em abordagens por processos 

e presentes em material científico (oriundos do 1º procedimento). 

 

5º Procedimento – Sintetizar uma proposta, de procedimentos, para um método-

diagnóstico em processos de negócios. 

a) Apresentação da proposta (layout) do método-diagnóstico. 

b) Explicação sobre sua operacionalização. 

 

6º Procedimento – Realizar um diagnóstico organizacional a partir do método-diagnóstico 

proposto. 

a) Descrição da empresa objeto de estudo. 
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b) Realização do diagnóstico. 

c) Apresentação dos resultados. 

 

Desta forma, em síntese os procedimentos metodológicos são representados na 

Figura 24. 

Figura 24 – Árvore de procedimentos metodológicos 

 
Fonte: Do Autor, 2014 

 

O entendimento da figura, leva ao conceito da a pesquisa como uma linha de 

pensamento que vai sendo alimentada pelos procedimento e ações metodológicas. 

Inicialmente agregando as informações do levantamento bibliográfico; da análise dos 

modelos; do estudo e conhecimento do modelo MDP e das ferramentas comumente 

utilizadas em GP. Este caminho finda com a construção ou proposta do Método-

Diagnóstico, este, que por fim foi avaliado em um estudo de caso, com sua utilização em 

um diagnóstico organizacional. 
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4 O MÉTODO-DIAGNÓSTICO 

 

Partindo da premissa que Método significa um estudo sistemático, de pesquisa e 

investigação, enquanto que Diagnóstico significa a coleta e análise de informações para 

proporcionar o desenvolvimento ou aprimoramento daquilo que se monitora. Desta 

forma, um Método-Diagnóstico conceitua-se como a aplicação sistemática de 

ferramentas e abordagens, para a identificação de deficiências e aprimoramento do 

desempenho organizacional.  

Para a construção do Método-Diagnóstico com enfoque por processos de 

negócios, foi escolhido o modelo híbrido de implantação em gestão por processos, o 

MDP – Modeling Deployment Performance proposto por UNISC (2013). Esta escolha 

se deu devido a sua proposta ser mais atual e por representar a congruência das 

melhoras práticas dos demais modelos estudados (DOMP, GEPRO, NOVO OLHAR). 

Inicialmente foi executado um arranjo diferente das áreas do modelo para que a 

abrangência de cada fase fosse expandida em relação aos procedimentos pontuais do 

modelo original. Com isto, o usuário do método-diagnóstico tem a possibilidade de 

definir as fases e as melhores ações, de acordo com o nível de aprofundamento 

pretendido. 

Esta nova abordagem é representada pela Figura 25, demonstrando as adaptações 

realizadas. 

Figura 25 – Fases do Método-Diagnóstico 

 
Fonte: Do Autor, 2014. 
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Adotando esta nova configuração, foi definida uma estrutura sistêmica e as 

relações entre as fases-diagnóstico, conforme Figura 26. 

Figura 26 – Estrutura do Método-Diagnóstico 

 
 

Fonte: Do Autor, 2014. 

 

Esta estrutura determina os caminhos a serem percorridos para a realização de um 

diagnóstico organizacional a partir de uma abordagem por processos de negócios. Cada 

fase (diferenciadas por cores) corresponde a um diagnóstico específico, que pode ser 

executado de forma isolada, porém, apenas a realização de todas e o entendimento de 

suas relações representa um diagnóstico do negócio.  

A definição de cada fase, a partir da estrutura apresentada, é explicada na 

sequência, demonstrando a abordagem pretendida e sugestões de ferramentas para sua 

operacionalização. 

 

4.1 Fase-Diagnóstico: Contextualização 

 

Esta nova fase adotada, é fundamental para o conhecimento aprofundado da 

situação atual, auxiliando o entendimento abrangente e sistêmico do objeto de 

estudo/diagnóstico.  

Sua utilização é através da ferramenta 5W1H(2H), questionando todos os 

procedimentos do Modelo MDP, formalizando um roteiro de contextualização (Quadro 

10) dos vínculos organizacionais. 

Contextualização

Planejamento 
Estratégico

Responsabilidades

Redesenho

Modelagem Monitoramento

Diagnóstico Organizacional  por  Processos de Negócios
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Quadro 10 – Roteiro para contextualização. 

 
Fonte: Do Autor, 2014. 

 

 Segundo Kluyver e Pearce II (2007) estes vínculos (Figura 27) fundamentam-se 

em três componentes inter-relacionados: (I) o propósito corporativo vinculado à 

estratégia e a liderança; (II) o ambiente organizacional com estrutura, sistemas, 

processo, pessoas e cultura interagindo entre si; e a (III) definição de desempenho e 

controle.  

I - FICHA CADASTRAL
 - Realizar levantamento das informações cadastrais: 

II - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
 - Existe PE na empresa/organização?  - Porque foi elaborado, qual seu objetivo?  - Há documentação que pode ser fornecida? 
 - O que representa para a empresa?  - Como é elaborado? 

 - Quando é/foi elaborado?  - Como são traçadas metas/objetivos?
 - Quem participa da elaboração?  - Como são determinados os meios para executá-lo? 

III - MODELAGEM
a) Stakeholders: b) Responsabilidades: c) Sensibilização:
 - O que representam?  - Quem tem responsabilidade sobre os proc.?  - Existe programa de sensibilização/motivação? 

 - Como foram definidos?  - Como foram selecionados(as)? Perfil?  - Como é realizada? 

 - Porque foram definidos?  - Quanta autonomia possuem?  - Quando ocorre? 

 - Quem são, para a empresa?  - Quando são determinadas?  - Porque ocorre? 

 - Onde se encontram descritas?  - Quem participa? 

 - Porque o registro das responsabilidades?  - Onde acontece?
 - Quanto a rotatividade de pessoal afeta? 

d) Padronização: e) Mapeamento: f) Documentação: 
 - Existe a padronização dos processos?  - Existe mapeamento dos processos?  - Existem registros sobre os processos? 
 - Como é realizada?  - Por que foi realizado? O que era pretendido?  - Quanta documentação é gerenciada?
 - Quando ocorre?  - Como foi elaborado?  - Como é gerenciada? 
 - Porque ocorre?  - Quando é/foi realizado?  - O que é documentado?
 - Quem é o responsável?  - Quem participa?  - Quem é responsável?

 - Onde acontece?  - Quais o resultados obtidos?  - Como é tratada a informação na organização? 

 - Existe documentação a ser disponibilizada?  - Existe documentação a ser disponibilizada?

g) Melhorias: h) Maturidade: i) Redesenho: 
 - Como são captadas as sugestões de melhorias?  - O que é o entendido por maturidade?  - Como são classificados os processos? 

 - O que acontece com as sugestões?  - Se já, como foi analisada?  - O que se busca com os redesenhos? 

 - Por que o interesse em captá-las?  - Por que foi avaliada?  - Quando ocorre o redesenho dos processos? 

 - Quando são captadas?  - Quem fez a análise?  - Como ocorre o redesenho dos processos? 

 - Onde são analisadas?  - Quando foi realizada? Periodicidade?  - Qual a importância das sugestões? 

 - Quais os participantes das sugestões?  - Qual foi a maturidade encontrada?  - Quem participa/avalia? 

 - São feitos testes pilotos? Onde?

IV - IMPLANTAÇÃO (somente para organizações gerenciadas por processos)
 - Qual o entendimento de Gestão por Processos? - Porque foi adotada?  - Resultados? 
 - Quando se adotou a visão por processos?  - Quais motivos incentivaram a adoção? 

 - Quem sugeriu?  - Como foi essa transição (pilotos)? 

IV - MONITORAMENTO
a) Ferramentas de Controle: b) Indicadores: c) Ciclo de Melhorias: 
 - Como é realizado o controle dos processos?  - A empresa faz uso de indicadores?  - Existe um ciclo de melhoria continua? 

 - Por que o uso de ferramentas de controle?  - Quais os modelos de indicadores utilizados? - Qual é o entendimento?
 - Quais as ferramentas de controle adotadas?  - Quais são os principais indicadores?  - Como é executado?
 - Quando acontece o controle?  - Como foram selecionados?  - Como é a atuação dos colaboradores? 

 - Quem realiza o controle?  - Quem os selecionou/definiu?  - Quem é o responsável?
 - Quem faz uso das ferramentas?  - Quando são apurados?  - Quando acontece sua operacionalização?
 - Qual o objetivo e a finalidade da informação?   - O que é feito com a informação adquirida?   - Há projetos pilotos? Simulação?

ROTEIRO PARA CONTEXTUALIZAÇÃO
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Figura 27 - Estrutura conceitual dos vínculos entre estratégia e desempenho 

 
Fonte: KLUYVER e PEARCE II, 2007. 

 

Desta forma, fundamenta-se o contexto da organização, através de uma 

abordagem geral nos principais procedimentos do modelo de implantação que motivou 

a origem do método-diagnóstico. Atribuindo como principal benefício a geração de uma 

base de conhecimentos, que apoiará as demais fases do diagnóstico, evidenciando o 

processo de negócio da organização, demonstrando pontos críticos e possibilidades 

iniciais do diagnóstico.  

 

4.2 Fase-Diagnóstico: Planejamento Estratégico 

 

Planejamento é uma das premissas básicas adotadas pelas organizações, 

auxiliando no direcionamento ao trabalho eficiente e eficaz. Sua existência não é 

obrigatória, mas àquele que não o faz assegura uma desvantagem competitiva 

(VALLIERE e GEGENHUBER, 2013). A visão (expectativa) dos clientes deve ser 

coletada ou estar presente nas inquietações da gerência. Pois, os processos existem para 

atender a estas expectativas. Portanto é necessário envolvê-las continuamente no 

planejamento organizacional (PRADELLA, 2013). 

Desta forma, é proposto o levantamento dos Fatores Críticos de Sucesso via 

Brainstorm  (junto à gerência) e avaliação através da Matriz Importância versus 

Desempenho, através das ações: 

I. Definir os participantes para o brainstorm.  
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II.  Explicação do foco (Satisfação dos Clientes e Desempenho frente a 

Concorrência) e enfoque (Fatores Críticos de Sucesso).  

III.  Definir estruturação - brainstorm estruturado (sugestões respeitando uma ordem, 

rodadas) ou brainstorm não estruturado (sugestões a qualquer momento). 

Também há opção por brainwriting (quando as sugestões são anotadas e 

repassadas ao mediador). 

IV.  Geração (levantamento) dos fatores críticos. 

V. Agrupar os fatores conforme semelhança, definindo uma classificação se for 

conveniente, retirando os em duplicidade ou divergentes ao foco. 

VI.  Confeccionar e aplicar um instrumento para coleta do grau de importância (para 

o cliente) e de desempenho (frente à concorrência), com os participantes.  

Como exemplo, o Quadro 11 apresenta o modelo para coleta das avaliações 

dos fatores: 

 

Quadro 11 – Formulário modelo para medição dos FCS 

 
Fonte: Do Autor, 2014. 

 

Legenda DESEMPENHO:

em relação aos concorrentes Pior Melhor

 Legenda IMPORTÂNCIA:

para o cliente Baixa Alta

1) MARQUE SUA FUNÇÃO DENTRO DA ORGANIZAÇÃO:

Pertencente à gerência executiva e com conhecimento estratégico global da organização

Conhecedor dos requisitos dos clientes, do negócio da organização e com influência sobre as mudanças

Aquele mais afetado pelos processos; Líder nas/das áreas por onde passam os processos

Conhecedor  de como os processos são realizados, capaz de auxiliar e planejar melhorias

Conhecedor profundo das áreas de atuação dos processo, com bom relacionamento entre setores

Outra

2) ANALISE OS FATORES E DETERMINE O GRAU DE DESEMPENHO E IMPORTÂNCIA: (Valores entre 1 e 9)

1 1

2 2

37 3

3 4

15 n

D1

D2

D3 I3

I2

I1

I4

Dn In

D4

ESTUDO DOS FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

DESEMPENHO

em relação aos 

concorrentes

IMPORTÂNCIA

para o cliente

Os Fatores Críticos de Sucesso são a base do planejamento estratégico, avaliam aspectos percebidos pelos executivos como relevantes 

para o sucesso da organização, permitindo um verdadeiro diagnóstico situacional. Ou seja, é aquilo que precisamos fazer bem feito para 

obtermos sucesso em um negócio.

Garantem um comparativo entre a organização e a concorrência, a fim de identificar pontos vulneráveis e estabelecer vantagens 

competitivas.

* DESEMPENHO: Grau de desempenho em relação aos concorrentes; preferência do cliente pela sua marca.

* IMPORTÂNCIA: Grau de importância do fator para o cliente, que é essencial, indispensável. 

1          2          3          4          5          6          7          8          9

1          2          3          4          5          6          7          8          9

FCS 01

FCS 02

FCS 03

FCS 04

FCS  n
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VII.  Analisar os fatores conforme o foco na matriz. 

O posicionamento cartesiano das médias de todos os valores ( x , y ) = ( 

importância , desempenho ) na matriz, classifica a situação organizacional em estágios 

de excesso, quando se está a frente da concorrência em fatores de baixa importância aos 

clientes, até situações de ação urgente, quando se está atrás dos concorrentes em fatores 

de extrema importância aos clientes. A Figura 28 demonstra um exemplo deste 

posicionamento. 

Figura 28 – Posicionamento dos FCS em matriz 

 
Fonte: Adaptado de SLACK et al., 2010. 

 

Como forma de um startup, são sugeridos os FCS analisados por Seffrin e 

Malanovicz (2009), provenientes de estudos desde mapeamento/modelagem de 

processos até implantações completas em GP. Em um escopo envolvendo empresas 

nacionais, internacionais, de pequeno porte a multinacionais, dos setores públicos e 

privados. Como complemento a este levantamento, adiciona-se os estudos de Prieto et 

al. (2006), Siha e Saad (2008), Trkman (2010) e Ceribeli et al. (2013), que após listados 

e tratados (retirados aqueles em duplicidade ou em semelhança) acarretaram em um 

total de 45 fatores, apresentados no Quadro 12. 

Quadro 12 – Sugestão de fatores críticos de sucesso em GP 

FCS – Fatores Críticos de Sucesso 

Qualidade em serviços Fidelidade do/ao cliente 

Credibilidade da marca Ambiente de trabalho 

Diferenciação de produtos/serviços Atuação na comunidade 
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Desempenho da gerência Integração dos sistemas de informação 

Planejamento estratégico Alinhamento estratégico 

Melhorias contínuas nos processos Orientação à processos 

Foco no Cliente Integração entre setores 

Mudanças organizacionais Qualidade de Armazenagem 

Inovação em produtos/serviços Modo de Distribuição (qualidade) 

Operacionalização (qualidade) Volume de informação 

Gerenciamento dos processos Terceirizações 

Poder de decisão em níveis operacionais Velocidade de resposta ao mercado 

Gerenciamento de custos e desperdícios Relacionamento com o cliente 

Orientação externa (consultores) Conhecimento do produto/serviço 

Posição no mercado Alta produtividade 

Vendas Abrangência dos serviços prestados 

Lucratividade Rede de empresas 

Preço Marketing 

Recursos humanos organizados e integrados Capacidade x Demanda 

Responsabilidade social Medidas de desempenho integradas 

Resultados disponíveis a todos Sustentabilidade 

Capacitação dos recursos humanos 
Cumprimento dos contratos e dos  compromissos 

Equipes interdisciplinares e interfuncionais 

Fonte: PRIETO et al., 2006; SIHA e SAAD, 2008; SEFFRIN e MALANOVICZ, 2009; TRKMAN, 2010; 
CERIBELI et al., 2013. 

 

Toda esta análise corrobora no desdobramento de ações estratégicas, que 

posteriormente poderão ser firmadas via Project Charter, desta forma, oficializando o 

comprometimento em prol das ações e também: 

 

(i) Aprova a mudança pela gerência;  

(ii) Define o responsável, recursos e objetivos; 

(iii) Define datas, prazos e metas. 

 

Assim, o Quadro 13 apresenta um exemplo do desdobramento do FCS em Project 

Charter. 
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Quadro 13 – Exemplo de Project Charter 

 
Fonte: Do Autor, 2014. 

 

Portanto, esta Fase é resposta a questionamentos estratégicos. Aferindo fatores 

críticos de sucesso, com foco em clientes e concorrência. Desdobrando ações, de acordo 

com a classificação em matriz importância versus desempenho e posteriormente 

formalizando ações para as mudanças necessárias. Favorecendo a vitalidade 

DATA

Cursos profissionalizantes 50% do colaboradores até Fev./2015

NOME/CARGO ASSINATURA DATA

Gerente de Recursos Humanos ... xx/yyyy

NOME ASSINATURA DATA

CRONOGRAMA

APROVAÇÃO

ETAPA META

Rotatividade dos colaboradores que já realizaram o curso; Demora do curso; Perda excessiva de 

clientes.

REPONSABILIDADE

DESCRIÇÃO DA OPORTUNIDADE

IMPORTÂNCIA

RESULTADOS ESPERADOS

ESCOPO

RISCOS

R$ 2000,00 para cursos profissionalizantes

Oportunidade de melhoramento da qualidade, melhor competitividade frente aos concorrentes e 

aumento de clientes

RESTRIÇÕES

PREMISSAS

RECURSOS NECESSÁRIOS/DISPONIBILIZADOS

Devido a empresa ser uma prestadora de serviços, a qualidade destes esta vinculada 

diretamente a marca.

Melhora em percepção da qualidade pelos clientes

Treinamento dos colaboradores

Apenas cursos certificados e reconhecidos por portaria específica serão aceitos.

Os colaboradores com prioridade para participação dos cursos são os com mais tempo de 

empresa

PROJECT CHARTER

TÍTULO: FCS 4 - Qualidade em Serviços

DATA: Outubro de 2014 VERSÃO: 01

O FCS 4 apresentou Desempenho inferior ao dos concorrentes e foi considerado de grande 

importância para os clientes

DESCRIÇÃO DO PROBLEMA
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institucional, maximizando a imagem frente aos clientes e acompanhando com 

coerência as estratégias e tendências de mudança. 

 

4.3 Fase-Diagnóstico: Responsabilidades e qualificações 

 

Definir aqueles que essencialmente afetam ou serão afetados pela realização dos 

objetivos da empresa é imprescindível (LYRA et al., 2009). Uma das possibilidades é a 

utilização dos preceitos da ferramenta Stakeholder Analysis, no entendimento do 

relacionamento e anseios dos envolvidos, a fim de fundamentar o trabalho coletivo. 

Estes preceitos seriam: 

I. Identificação dos stakeholders: Definir aqueles que influenciam ou são 

influenciados pela organização/processos, como por exemplo fornecedores, 

clientes, substitutos, concorrentes e outros; 

II.  Descrição dos interesses, políticas e comportamentos destes:  

III.  Identificação da satisfação destes perante a situação (manter ou mudar); 

IV.  Identificação de como estes influenciam o setor e suas interações; 

V. Avaliação da sua força de impacto; 

VI.  Classificação. 

 
Todas as etapas do Stakeholders Analysis são de simples aplicação, pois 

indiretamente são executadas a partir de conversas e troca de informações.  

Outro fator importante nesta fase é a cultura de equipes e responsabilidades, 

incorporada na prática da gestão por processos, motivando e inspirando a todos em 

relação aos objetivos organizacionais (PRADELLA, 2011). A definição destas 

responsabilidades é um esforço com benefícios importantes e duradouros (CAMPOS et 

al., 2007). Devendo instigar também: 

• Receptividade a novas ideias, sem se sentir ameaçado pelo prevalecimento de 

melhorias contínuas;  

• Trabalho mais interessante e envolvente, por estar mais aberto às influências 

externas;  

• Adaptação rápida às mudanças propostas; 

• Tolerância frente às ambiguidades e menos indiferenças quanto às mudanças; 

• Criatividade e comprometimento quando se defrontar com os problemas. 

 

Para determinar as características dos agentes usuais em GP, atribui-se o uso do 

Quadro de Habilidades (Quadro 14) proposto por Campos (2007). 
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Quadro 14 – Quadro de Habilidades em Gestão por Processos 

PAPEL REQUISITOS ATRIBUIÇÕES 

PATROCINADOR 
*Gerência executiva; com 

conhecimento estratégico da 
organização. 

*Viabilizar os recursos necessários 

*Eliminar obstáculos entre as áreas 

*Homologar resultados  

*Estabelecer os objetivos estratégicos 

*Nomear o Dono do Processo e os Facilitadores 

*Integrar os projetos de melhoria 

*Analisar o impacto das mudanças 

      

DONO DO 
PROCESSO 

*Engloba maior parte o 
trabalho; possui liderança nas 

equipes; conhece os 
requisitos do cliente e do 
negócio da organização. 

*Iniciar, dirigir e dar suporte ao projeto. 

*Propor a equipe do projeto 

*Monitorar o desempenho do processo 

*Assegurar a cooperação 

*Planejar e implementar melhorias do processo 

*Comunicar-se com o patrocinador 

*Gerenciar os Planos de Ação 

*Qualificar e certificar o processo 

      

COLABORADOR 
*Atuante diretamente no 
processo. 

*Fazer e/ou recomendar mudanças 
*Informar questões inter-áreas ao dono do processo 
*Executar, monitorar e verificar os processos. 

      

AGENTE DE 
MELHORIA 

*Conhecedores do processo;  

*Descrever como o trabalho é feito 

*Analisar e projetar melhorias do processo 

*Auxiliar o planejamento das melhorias 

*Implementar as melhorias do processo 

      

FACILITADOR 

*Conhecedores da área de 
atuação e dos preceitos em 
GP; relacionamento com o 

todo organizacional. 

*Facilitar processos de revisão e melhoria 

*Auxiliar as pessoas nos desafios das mudanças 

*Organizar as mudanças 

*Assessorar aspectos técnicos, de inovação e de 
comportamento. 

*Treinamento de equipes para os trabalhos 

      

CLIENTES 

*Representam os recebedores 
das saídas ou resultados do 

processo (internos ou 
externos). 

*Estabelecer suas necessidades com relação aos 
produtos e serviços oferecidos para que o novo 
processo as contemple 

      

FORNECEDOR 

*Representantes de áreas que 
fornecem as entradas para o 

processo (internos ou 
externos) 

*Estabelecer suas necessidades com relação aos 
processos, de forma que ofereça insumos 
adequadamente. 

Fonte: CAMPOS, 2007. 
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Adotando esta definição, é eliminado potencias problemas existentes em 

estruturas organizacionais clássicas, como a duplicação de competências funcionais, o 

aumento da complexidade operacional, o surgimento de silos horizontais e a 

inconsistência na execução de decisões funcionais (TRKMAN, 2010). 

Para a qualificação dos envolvidos, deve ser fomentada e balizada a 

sensibilização. Todos devem ser comunicados sobre o que está acontecendo (seja 

diagnóstico ou implantação em GP), sendo o representante do maior nível hierárquico o 

responsável pela notificação. Todos os conceitos e características do método-

diagnóstico devem ser repassados, transmitidos através de treinamentos e qualificações 

contínuas. Outro fator de extrema importância é a capacidade de saber ouvir os 

colaboradores, com aceite de críticas e sugestões, bem como limitações e dificuldades. 

Dessa forma, a dinâmica não será encarada como uma ameaça às atividades já 

realizadas (CANDIDO et al., 2008; PRADELLA, 2013). 

Para Kluyver e Pearce II (2007), o desempenho organizacional é nada mais do que 

o resultado de milhares decisões e esforços executados diariamente por todos os 

indivíduos da organização. Suas escolhas refletem em aspirações, conhecimentos e 

incentivos, sensíveis aquilo que cada um conhece. Kipper et al. (2013) comenta que é 

necessário considerar as pessoas como elementos-chave para estratégias competitivas, 

pois elas são efetivamente as provedoras das mudanças que incrementam a 

competitividade. 

Para isto, é sugerida a elaboração de Planos de Treinamento, contemplando 

questões norteadoras como: 

• As pessoas estão qualificadas para novas rotinas?  

• O treinamento poderá ser dado na empresa?  

• Existem conhecimentos internos na empresa para treinamento pessoal?  

• Existe plano de qualificação?  

• Quantas pessoas serão treinadas e qualificadas?  

• Quando será dado o treinamento? 

 

Novamente, a utilização do Project Charter (como exemplo o utilizado na fase 

anterior) vincula os colaboradores aos compromissos, responsabilidades e auxilia no 

monitoramento das responsabilidades e qualificações. 
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Portanto, esta Fase apresenta quem são aqueles que afetam ou são afetados pelas 

ações e resultados organizacionais. Além de auxiliar a definição das responsabilidades, 

baliza o conhecimento sobre a organização e novos modelos de atuação aos 

colaboradores. Desta forma, todo o esforço desprendido fundamenta a cultura 

organizacional dos processos, através de uma linguagem de entendimento comum.  

 

 
4.4 Fase-Diagnóstico: Modelagem 

 

Para o melhor entendimento dos processos, é primordial a existência de POPs – 

Procedimentos Operacionais Padrão, considerados base para toda a modelagem. Tal 

documentação objetiva diminuir a variabilidade na execução das tarefas, ou seja, 

representa a estabilidade dos procedimentos (apresenta as respostas 5W1H sobre cada 

atividade do processo).  

No caso da não existência, os procedimentos adotados para sua confecção são: 

I. Atribuir o nome do processo analisado; 

II.  Objetivo do POP ; 

III.  Determinar a documentação referente ao processo analisado; 

IV.  Local de ocorrência do processo; 

V. Descrever as etapas e os responsáveis pelo processo;  

VI.  Determinar o fluxo de atividades do processo; 

VII.  Informar quem possui, controla e atualiza o POP. 

 

Como complemento, após a confecção ou entendimento dos POPs, objetivando 

uma abordagem mais processual são adotados Diagramas IGOE (Input, Guides, 

Output, Enablers), na aferição das interações dentro do processo. Aderindo a isto, 

utilizam-se Questionamentos sobre as atividades/processos (Quadro 15), que com foco 

nos colaboradores, balizam informações de clima organizacional através da aferição de 

graus em importância e satisfação. 
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Quadro 15 – Questionamentos para analise das atividades e clima organizacional 

 
Fonte: Do Autor, 2014. 

Legenda IMPORTÂNCIA: grau de valorização do fator, na sua opinião para o sucesso dos processos.
0 - Sem importância; 1 - Pouco imporante; 2 - Razoável importância; 3 - Muita importância

Legenda SATISFAÇÃO: determina o seu grau de contentamento com o fator.

0 - Nada satisfeito; 1 - Pouco Satisfeito; 2 - Razoavelmente Satisfeito; 3 - Muito Satisfeito

  ENTRADAS

As informações providas pelos Sistemas Informatizados 0 1 2 3 0 1 2 3 11

Manuseio, utilização e gestão de documentos físicos (impressos) 0 1 2 3 0 1 2 3 12

Manuseio, utilização e gestão de documentos lógicos (virtuais) 0 1 2 3 0 1 2 3 13

Conhecimento e finalidade da documentação utilizada pela empresa 0 1 2 3 0 1 2 3 14

  PROCESSOS INTERNOS

Conhecimento das atividades realizadas dentro do setor 0 1 2 3 0 1 2 3 21

Agrupamento de atividades para facilitar o trabalho 0 1 2 3 0 1 2 3 22

Atividades são executadas pelos responsáveis 0 1 2 3 0 1 2 3 23

As atividades executadas são as apenas pertencentes ao setor 0 1 2 3 0 1 2 3 24

  INSTRUÇÕES E MÉTODO

Definição das regras/documentação/procedimentos das atividades 0 1 2 3 0 1 2 3 31

Prática das regras/documentação/procedimentos definidos 0 1 2 3 0 1 2 3 32

Padronização das regras/documentações entre departamentos 0 1 2 3 0 1 2 3 33

Revisão das regras/documentações entre departamentos 0 1 2 3 0 1 2 3 34

Liberdade para execução das tarefas 0 1 2 3 0 1 2 3 35

  MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Disponibilidade de material e equipamento para execução das atividades 0 1 2 3 0 1 2 3 41

Manutenção e atualização dos materiais e equipamentos 0 1 2 3 0 1 2 3 42

  RECURSOS HUMANOS

Treinamento e qualificação dos recursos humanos (dentro de suas áreas) 0 1 2 3 0 1 2 3 51

Valorização por parte da empresa pelo aperfeiçoamento dos colaboradores 0 1 2 3 0 1 2 3 52

Treinamento e qualificação dos recursos humanos (fora de suas áreas) 0 1 2 3 0 1 2 3 53

  INDICADORES

Utilização de indicadores de forma estratégica para nortear ações 0 1 2 3 0 1 2 3 61

Conhecimento dos indicadores de desempenho utilizados pela empresa 0 1 2 3 0 1 2 3 62

Conhecimento dos resultados dos indicadores utilizados pela empresa 0 1 2 3 0 1 2 3 63

  SAIDAS

Clareza sobre a finalidade das atividades executadas 0 1 2 3 0 1 2 3 71

Entendimento sobre a importância das atividades dentro da organização 0 1 2 3 0 1 2 3 72

As contribuições do seu trabalho para o processo de negócio 0 1 2 3 0 1 2 3 73

IMPORTÂNCIA SATISFAÇÃO

QUESTIONÁRIO PARA ANÁLISE DAS ATIVIDADES

A análise das atividades possibilita um melhor entendimento sobre os processos que ocorrem na organização. 

Buscam-se informações com o intuito de minimizar a imprevisibilidade dos processos, evitando situações 

indesejadas, bem como, potencializar os processos já existentes.

ANALISE OS TÓPICOS E DETERMINE O GRAU DE IMPORTÂNCIA E SUA SATISFAÇÃO
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Depois de aplicado este questionário, são confeccionados gráficos radiais, para 

aferição dos gaps, conforme exemplo na Figura 29. 

Figura 29 – Exemplo da aferição dos gaps entre importância e satisfação nas atividades 

 
Fonte: Do Autor, 2014. 

 

Como opção, Unisc (2013) sugere o levantamento dos pontos críticos das redes de 

relacionamento, a partir da utilização de formulários aplicados aos envolvidos nos 

processos. Como demonstrado no Quadro 16. 

Quadro 16 – Formulário de pontos críticos na rede de relacionamentos 

 
Fonte: UNISC, 2013. 

    MARQUE COM "X" SUA POSIÇÃO NA ORGANIZAÇÃO

Patrocinador Agente de melhoria

Dono do Processo Facilitadores

Colaborador Outros, qual? __________________

    MARQUE COM "X" OS 5 PONTOS CRÍTICOS MAIS RELEVANTES.

Previsão de vendas Falta de pessoal Confiabilidade do processo

Pedidos cancelados Demora de retorno Ausência de responsável

Reclamações de prazos Produtos s/ especificações Urgência s/ necessidade

Programação de vendas Produtos c/ defeito Qualidade duvidosa

Lançamento errado de pedido Falta de ficha Mudança de ideias

Retrabalho de setor Credibilidade do setor Fichas incompletas

Erro na programação Produtos/códigos Prioridades concretas

Poucas vendas Qtd. Especificadas erradas Acumulo de serviços (Fila)

Falta de M.P. Fora do padrão Transportes

Falta de informação Disponibilidade de pessoas Reprogramação

LEGENDA:

PATROCINADOR: Gerência executiva ou Diretor

DONO DO PROCESSO: Visão completa do processo

COLABORADOR: Lideranças das áreas

AGENTE DE MELHORIA: Conhecedor de como o processo é realizado

FACILITADOR: Conhecimento da área onde está sendo estudado o processo

ESTUDO DE PONTOS CRÍTICOS NAS REDES DE RELACIONAMEN TO

OBJETIVO: identificar os pontos críticos nas redes de relacionamento, para análise e representação do 

mapeamento/redesenho dos processos. 
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Neste ponto, conhecendo o padrão para as atividades, as entradas/saídas e o clima 

organizacional, fica possível o uso do Mapeamento de Processos, adequado para uma 

rápida melhoria na produtividade, maximizando o retorno sobre os esforços (RAMESH 

e KODALI, 2012; BENITEZ et al., 2014) e possibilitando identificar: 

• Os processos e seus responsáveis; 

• Interações; 

• Atividades não realizadas (baseado em procedimentos e/ou diretrizes dos 

estudos iniciais); 

• Atividades duplicadas e críticas (gargalos); 

• Dificuldades e limitações; 

• Distribuição dos recursos humanos e financeiros; 

 

Ferramentas computacionais como o Bizagi Process Modeler, específicas para o 

desenho, documentação e detalhamento de processos de negócio, utilizam notação 

BPMN, em ambientes virtuais de fácil manuseio e entendimento, facilitando a 

construção do mapeamento e sua visualização total dos processos. A figura 30 

demonstra uma aplicação do mapeamento de processos no referido software. 

Figura 30 – Modelo de mapeamento em software Bizagi 

 
Fonte: Do Autor, 2014. Legenda: UG = Unidade Gerencial. 
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Na sequência, esta fase ressalta a importância da manutenção da Documentação 

Organizacional vinculada aos processos, pois estas transformam o conhecimento tácito 

em explícito. Servindo de base para treinamentos além de assegurar que a informação 

em processos não seja perdida (CAPOTE, 2011; PRADELLA, 2013). 

A qualquer instante, fica recomendada ao usuário do método-diagnóstico a 

revisão nas ações já transcorridas e executadas, na forma de uma organização gradual, 

verificando o que falta (ou não) a ser realizado, analisado, documentado, padronizado 

e/ou definido.  

Simultaneamente, para captação e avaliação de sugestões de melhorias, várias 

ferramentas podem ser utilizadas, conforme escolha da organização. Para Candido et al. 

(2008), Capote (2011) e Pradella (2013), estas melhorias são enquadradas como:  

I. Melhorias de Desempenho: melhores formas para a execução dos processos e 

seus resultados. Relacionando a eficiência (forma) com a eficácia (resultado); 

II.  Custeio das atividades: aplicação de custos para a realização das atividades. 

Auxilia o redirecionamento de recursos e reduz custos; 

III.  Relacionamento com cliente: capacidade de diferenciação e relacionamento 

com o cliente. 

 

Desta forma, os processos evidenciam uma composição harmoniosa entre 

desempenho, custo e experiência do usuário/cliente, alçando níveis de maturidade 

organizacional em processos. Para a aferição de tal maturidade, fica indicado o modelo 

de maturidade MPS.BR (Figura 31), por apresentar um maior detalhamento e facilitar 

abordagens iniciais (apresentado na seção 2.4.12). Sua classificação abrange desde 

situações onde o erro é aceito sem investigação, até situações nas quais a organização 

encontra-se integrada, apresentando uma postura proativa e implementando otimizações 

e inovações. 

Figura 31 – Níveis de maturidade do MPS.BR 

 
Fonte: FERREIRA, 2009. 

•OtimizaçõesA

•Gerenciado quantitativamenteB

•DefinidoC

•Largamente definidoD

•Parcialmente definidoE

•GerenciadoF

•Parcialmente gerenciadoG
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Outra opção é a utilização de um instrumento de coleta, fornecido por UNISC 

(2013), que auxilia na classificação dos níveis de maturidade, porém de acordo com 

classificação PMMA e CMMI. Para isto, é utilizado o instrumento apresentado no 

Quadro 17. 

Quadro 17 – Instrumento para avaliação da maturidade 

 
Fonte: UNISC, 2013. 

 

Para situações com alta complexidade organizacional, existem ferramentas 

chamadas BPM Suites. Estes suites incorporam os ideais da GP, além de 

desenho/modelagem, análise, execução, monitoramento e opções de otimização para 

processos.  

Escala com valores de 1 a 5, sendo "1" o pior nível  da escala e "5" o melhor 

 (  ) Patrocinador        (  ) Dono do Processo        (  ) Colaborador        (  ) Agente de Melhoria         (  ) Facilitador

1 2 3 4 5

A capacidade do processo é conhecida?

A empresa possui produtos conforme padrões e requisitos especificados?

A execução dos processos é planejada, gerenciada e caminha para processos bem estruturados?

A organização está focada no gerenciamento de processos?

A qualidade do produto é quantificada?

Acontecem medições sistemáticas para feedback  sobre o desempenho e  ações de melhoria e inovação?

As atividades básicas são desempenhadas segundo um processo bem definido e seguindo padrões?

As atividades básicas são geralmente executadas, mas falta rigor no planejamento e na execução?

As metas de desempenho baseadas nos objetivos do negócio são quantitativamente estabelecidas?

Está se iniciando a usar medições para ajudar no gerenciamento de processos?

Existe uma boa margem de acerto nas previsões de desempenho?

Há uma maior objetividade no gerenciamento do desempenho dos processos?

Já existem definidos os subprocessos e as atividades?

Medições de desempenho detalhadas são coletadas e analisadas?

Não há uma relação bem definida entre processos específicos e macro-processos?

O desempenho é imprevisível e inconsistente? Gerando incertezas quanto a qualidade, prazos e orçamentos?

O desempenho depende de habilidades e dedicação individuais (heróis e bombeiros)?

Os resultados dos processos bem estruturados são previsíveis?

Os subprocessos e atividades podem não estar bem definidos?

Formulário para avaliação do nível de Maturidade do  Processo
Introdução:

A avaliação da maturidade em processos orienta a empresa na definição do seu plano de melhoria de processos
(qualidade/produtividade) e na escolha de técnicas de melhoria compatíveis com seu estágio de maturidade
gerencial.

O respondente possui o papel de: 

Perguntas
Escala de 
Opinião
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Logo, esta Fase-diagnóstico responde à primeira esquematização sobre a 

modelagem dos processos, ponto inicial para redesenhos e melhorias. Para que em 

situações posteriores, seja possível o refinamento até o ponto considerado ideal pela 

organização. 
 

 

4.5 Fase-Diagnóstico: Redesenho 

 

Todo o processo de redesenho deve estar alinhado à modelagem dos processos, 

sendo imprescindível que ao menos estas ações (de modelagem) tenham sido 

completadas para que o redesenho seja viável e traga resultados. Pois representa nada 

mais do que a melhora das ações organizacionais. 

Nestes aspectos, a proposta é a utilização de um Checklist, com os 

questionamentos propostos por Campos et al. (2007) para o redesenho de processos, 

conforme Quadro 18.  

 

Quadro 18 – Abordagem para redesenho 

I) Questões relativas às saídas do processo:  

O processo produz alguma saída desnecessária? 

… produzir saídas para os clientes adequados? 

… deixa de atender expectativas de qualidade dos clientes? de prazo? 

… deixa de atender expectativas internas de produtividade? de custos? 
  

II) Questões relativas às entradas do processo:  

O processo deixa de receber alguma entrada necessária?  

… recebe alguma entrada desnecessária? 

Existem entradas chegando de fornecedores errados? 

Existem entradas deixando de atender expectativas de qualidade dos 

clientes? De prazo? Expectativas internas de produtividade/custos? 
  

III) Questões relativas às atividades do processo:  

Alguma atividade necessária está faltando?  

As atividades existentes, pergunta-se:  

Está definido o responsável pelo processo? 

Agrega valor? 

Produz alguma saída desnecessária? 

Fornece suas saídas aos devidos clientes? 

Satisfazem as expectativas dos interessados? 

É realizada na hora certa no processo? Pelo responsável correto? 

Cria gargalo ou não está sendo executada com eficiência? 
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Apresenta fluxo do processo em série em vez de paralelo? 

Apresenta documentação correta? Atualizada? 

Há etapas redundantes? 

Recebe recursos suficientes? 

Apresenta informações sobre o desempenho?  

As metas são conhecidas? 

As restrições são conhecidas? E os riscos? 

Fonte: CAMPOS, 2007. 

 

Além disto, entrevistas e conversas com os envolvidos no processo corroboram na 

consideração de visões particulares, exclusivas, que juntamente com a observação direta 

e os questionamentos acima comentados, demonstram as possibilidades iniciais de 

redesenho.  

Como procedimentos para o redesenho (Figura 32), Berlitz (2011) determina:  

Figura 32 – Procedimentos para redesenho 

 
Fonte: Do Autor, 2014. 

 

Toda esta abordagem em redesenho, norteada pelos ideais das Práticas Lean, 

possibilita a otimização dos processos (através do pensamento contínuo na diminuição 

de perdas e desperdícios, sejam por super-produção, espera, transporte, excesso de 

Identificar

•expectativas com o redesenho - o que será feito, o que é pretendido

•questões críticas - cuidados a serem tomados

Avaliar

•documentação existente - viabilizar a mudança

Reestruturar

•o redesenho - refazendo POP, IGOE, Mapeamento e Project Charter.

•preparar os colaboradores para a mudança

Testar

•verificar a viabilidade do redesenho

Implantar

•operacionalizar o redesenho final

Reavaliar

•monitorar os resultados
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processamento, inventário, movimento ou defeitos), reduzindo ou eliminando as ações 

não geradoras de valor.  

Assim sendo, esta Fase evidencia o alinhamento organizacional dos 

processos/atividades. Avalia todo o esforço em modelagem já existente ou executado. 

Estrutura o redesenho como melhoria, minimizando o desperdício de recursos na busca 

pela excelência operacional. 

 

4.6 Fase-Diagnóstico: Monitoramento 

 

Para o monitoramento, inicialmente opta-se pela manutenção e atualização da 

documentação organizacional e dos instrumentos já criados (ou em uso). Esta ação é 

caracterizada como a Auditoria de Processos (Figura 33).  

 

Figura 33 – Auditoria de Processos 

 

 
Fonte: UNISC, 2013. 

 

 

Na ocorrência de não conformidades, aplicam-se Ciclos PDCA, avaliando 

planejamento, execução, monitoramento e ação sobre os processos, além de 

questionamentos em 5W2H visando encontrar o foco (origem) da não conformidade. 

De forma integrada, a ferramenta A3 (Figura 34) apresenta esta abordagem de forma 

sucinta, objetiva e de fácil visualização. Além de poder ser confeccionada e 

disponibilizada no local de ocorrência da não-conformidade. 
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Figura 34 – Estrutura do A3. 

 
Fonte: UNISC, 2013. 

 

No contexto dos indicadores de desempenho, a organização deve usá-los de 

maneira sistêmica. Pois, se utilizados equivocadamente, resultam em sérios prejuízos, 

colocando em risco a estabilidade organizacional e sua capacidade de competição 

(VALLE e OLIVEIRA, 2009).  

Desta forma, um conjunto alinhado de indicadores deve abranger os chamados: (i) 

indicadores estratégicos, que informam o “quanto” a organização se encontra na 

direção da consecução de sua visão, ou seja, refletem o desempenho em relação aos 

fatores críticos para o êxito; (ii) indicadores de qualidade, medidas de satisfação dos 

clientes e as características do produto/serviço (eficácia); (iii)  indicadores de 

produtividade, proporção de recursos consumidos com relação às saídas dos processos 

(eficiência), permitem a avaliação do esforço empregado para gerar os produtos e 

serviços; e (iv) indicadores de capacidade, resposta de um processo através da relação 

entre saídas produzidas por unidade de tempo. 

Para avaliá-los, UNISC (2013) elaborou um formulário (Quadro 19), no qual os 

indicadores presentes são resultantes de pesquisa bibliográfica com referencial em BSC, 

indicadores de performance e outros. Selecionados a partir de uma avaliação em gestão 

por processos e apontados como essenciais, por conter clientes como ponto de 

referência. Este formulário foi adaptado, substituindo questionamentos sobre 

periocidade por outro de grau de importância. 

Assim, aferindo ou não a utilização destes, se propõe uma reflexão, de entender o 

motivo do uso dos indicadores. Além disto, podem-se desdobrar os FCS (do 

Planejamento Estratégico) em novos indicadores organizacionais. 
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Quadro 19 – Aferição do uso dos indicadores de desempenho em GP 

 
Fonte: Adaptado de UNISC (2013). 

 

NÃO SIM Nenhuma Pouca Razoável Muita

gp 1 0 1 2 3

gp 2 0 1 2 3

gp 3 0 1 2 3

gp 4 0 1 2 3

gp 5 0 1 2 3

gp 6 0 1 2 3

gp 7 0 1 2 3

gp 8 0 1 2 3

gp 9 0 1 2 3

gp 10 0 1 2 3

gp 11 0 1 2 3

gp 12 0 1 2 3

gp 13 0 1 2 3

gp 14 0 1 2 3

gp 15 0 1 2 3

gp 16 0 1 2 3

gp 17 0 1 2 3

gp 18 0 1 2 3

gp 19 0 1 2 3

gp 20 0 1 2 3

gp 21 0 1 2 3

gp 22 0 1 2 3

gp 23 0 1 2 3

gp 24 0 1 2 3

gp 25 0 1 2 3

gp 26 0 1 2 3

gp 27 0 1 2 3

gp 28 0 1 2 3

gp 29 0 1 2 3

gp 30 0 1 2 3

gp 31 0 1 2 3

gp 32 0 1 2 3

gp 33 0 1 2 3

gp 34 0 1 2 3

gp 35 0 1 2 3

gp 36 0 1 2 3

Nº de paradas de produção não planejadas

Retenções de pessoas chave

% fornecedores dentro das especificações

% material perdido em relação ao total utilizado

% processos documentados e disseminados

Satisfação dos funcionários

Eficácia dos sistemas de qualidades

Disponibilidade de sistemas de informações

Tempo improdutivo

Satisfação dos clientes

Rotatividade ou giro dos estoques

Reclamações de clientes

Produtividade dos funcionários

QUESTIONÁRIO PARA ANÁLISE DE INDICADORES

IMPORTÂNCIA para o resultado final do 

processo de negócio?INDICADORES

A ação de monitorar como as atividades estão, permite às organizações um feedback  sobre seus resultados. Sendo 

então, capaz de verificar se decisões foram tomadas e, eventualmente, corrigir e readequá-las, como também 

permitir o acompanhamento das variáveis de interesse e possibilitar o planejamento estratégico.

UTILIZAÇÃO

ANALISE OS INDICADORES, IDENTIFIQUE O USO (OU NÃO) E DETERMINE SUA IMPORTÂNCIA

Capabilidade de variável crítica

Processos de operações

Produção por pessoa da força de trabalho

Índice de falta de produtos

Frequência dos empregados no trabalho

Qualidade do produto

% cumprimentos de acordos de níveis de serviços

Item de verificação de processos

Índice de devoluções de clientes

Paradas não planejadas

Tempo de resposta

Relação do custo real sobre custo ideal

% programação de produção realizada

Medições de satisfações de clientes 

Quantidade de pedidos entregues no prazo

Processos de inovação

Tempo médio entre falhas críticas

Item de controle de rendimento 

Retenção dos funcionários

% de horas empregadas em treinamento

Números de horas de retrabalho

% serviços atendidos no prazo programado

Taxa de aceitação de novos produtos
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É preciso também, conhecer os indicadores existentes na organização e a partir da 

definição de suas métricas (ex. Indicador A = fator B + fator C), analisar estes com 

critério pré-estabelecido como, “Este fator influência diretamente o cliente externo? - 

(sim ou não)”. O Quadro 20 apresenta o modelo para apresentação e explicação das 

métricas. 

Quadro 20 – Avaliação das métricas 

 

INDICADOR Métrica 

Observação 

 

Fonte: Do Autor, 2014. 

 

Outra opção, quando conveniente for, é a classificação (Figura 35) proposta por 

Slack e Lewis (2009) frente às quatro grandes perspectivas estratégicas, na busca por 

um equilíbrio das áreas de monitoramento. 

Figura 35 – Classificação dos indicadores 

 
Fonte: SLACK e LEWIS, 2009. 

 

Toda essa ação em monitoramento é instigada pelo ciclo de melhoria contínua, 

que auxiliado pela atuação dos Agentes de Melhorias, busca incessantemente 

incrementos aos processos. Evidenciando a padronização de ações, definição de 

requisitos e gerenciamento das discrepâncias. Com a utilização de Simulação 

Computacional na previsão de situações, monitoramento de processos, estudos de 

redesenhos, enfim, dando um suporte ao monitoramento e realizando a manutenção da 

visão por processos (de negócios), como um todo, de forma ininterrupta. 

Concluindo, a Fase perfaz o necessário para que a estrutura organizacional se 

comporte dentro de parâmetros estabelecidos, direcionando e mensurando se os esforços 

estão sendo aplicados de maneira coerente. 
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4.7 Diagnóstico Organizacional por Processos de Negócios 

 

A realização do diagnóstico até este ponto oportuniza conhecer a situação 

real/atual e as áreas com oportunidades de melhoria, solidificando os viabilizadores 

fundamentais do sistema (planejamento, responsabilidades, modelagem, redesenho e 

monitoramento). 

Esta abordagem de intervenção enfatiza principalmente o entendimento e a 

estruturação dos problemas de maneira global, apontando os fatores que explicam o 

comportamento organizacional, suas relações e implicações no comportamento da 

realidade (BORGES, 2000; KASPER, 2000; NETTO, 2011; KASPARY e 

SEMINOTTI, 2012). Objetiva ainda o entendimento da importância do gerenciamento 

das interconexões, permitindo romper as barreiras funcionais e visões comportamentais 

tradicionais. Aceitando que cada decisão afeta a organização de maneira geral 

(KASPER, 2000). 

Figura 36 – Complementariedade dos processos de negócio aos diagnósticos organizacionais 

 
Fonte: Do Autor, 2014. 
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Por adotar como base modelos de implantação em Gestão por Processos, o 

Método-Diagnóstico traz consigo o alinhamento das fases aos processos de negócios da 

organização. Consequentemente, ao avaliar em conjunto as relações organizacionais e 

ser complementar às abordagens em diagnósticos já conhecidas, acaba por contemplar 

uma abordagem sistêmica ou holística, admitindo que o todo seja mais do que a soma 

das partes. Complementariedade esta, demonstrada na Figura 36. Ou seja, a abordagem 

adotada pelo método proposto, atua como eixo motriz, alinhando e operacionalizando as 

abordagens unilaterais já existentes e conhecidas em diagnósticos organizacionais.  

Portanto, se adotada uma atitude questionadora e crítica, neste ponto alguns 

resultados já terão apresentado progressos significativos. Entretanto, isto não representa 

um fim, mas sim o recomeço de um novo ciclo de aperfeiçoamento em parâmetros de 

controle, ainda mais processuais. 

 

4.8 Implantação da Gestão por Processos 

 

Como passo posterior ao diagnóstico, se for de interesse, a implantação da GP 

pode ser realizada de forma gradativa e controlada (KIPPER et al., 2011). Para tal, a 

utilização de Matrizes de Priorização (Figura 37) possibilita aferir criticidades maior 

ou menor propensão à implantação, determinando limites para projetos-piloto.  

 

Figura 37 – Priorização e Ishikawa 

 

Fonte: Do Autor, 2014. 
 
 

Nesta variante, os processos listados são analisados através dos critérios 6M de 

Ishikawa, com pesos definidos conforme facilidade/dificuldade/custo/viabilidade do 

processo para o sucesso da organização. Novamente o uso do Project Charter, se 

apresenta útil no gerenciamento dos procedimentos. 

Neste caso, a Fase de Implantação é responsável pela disseminação da GP através 

dos processos organizacionais. Avaliando pontos nos quais haverá um retorno 

mensurável sem prejudicar a operacionalidade ou produção durante sua implantação. 

 
 

Método peso 1
Matéria 
prima

peso 2
Mão de 

obra
peso 3 Maquinário peso 4 Medição peso 5

Meio 
ambiente

peso 6 TOTAL

Processo 1 C1 P1 C2 P2 C3 P3 C4 P4 C5 P5 C6 P6Ʃ (CnPn)
...

Processo n
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4.9 Configuração Geral do Método-Diagnóstico 

 
 

A partir da explicação das fases-diagnósticos, suas abordagens e da sugestão de 

ferramentas para operacionalização, a Figura 38 apresenta a configuração geral do 

Método-Diagnóstico. Sendo esta a abordagem capaz de operacionalizar, em 

complemento as já existentes, o entendimento já apresentado na Figura 36, de uma 

abordagem holística em diagnósticos organizacionais. 
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*Conhecer a situação atual; 
*Entendimento  do processo de negócio; 
*Gerar base de conhecimentos; 
*Apoiar as demais fases do diagnóstico.

* Alinhar padronização e mapeamento;
* Identificar expectativas para processos;
* Avaliar a documentação;
* Reestruturar os processos;
* Otimizar dos processos

Redesenho

*Direcionar ao trabalho eficiente e eficaz;
*Aferir a visão (expectativa) dos clientes no 
planejamento;
*Favorecer a vitalidade institucional;
*Max. a imagem frente aos clientes;
*Coerência às estratégias e tendências de 
mudança.

Diagnóstico Organizacional  por Processos de Negócios

Contextualização

5W1H(2H) em procedimentos 
Modelo MDP  - Roteiro de contextualização

Ferramentas

Brainstorm; 
Fatores Críticos de Sucesso;

Matriz Importância versus Desempenho; 
Project Charter.

Planejamento 
Estratégico

Ferramentas

*Definir/Descrever aqueles que afetam ou 
serão afetados pela realização dos 
objetivos da empresa;
*Identificação dos Stakeholders;
*Incorporar a cultura de equipes;
*Determinar novos agentes em processos;
*Qualificar e sensibilizar;
*Balizar conhecimentos sobre a 
organização;
*Implementar linguagem de entendimento 
comum.

* Entendimento e estabilidade dos 
processos;
*Identificar as relações entre processos;
*Aferir os pontos críticos de 
relacionamento;
*Desenhar, documentar e detalhar os 
processos;
*Manutenção de documentação 
organizacional;
*Captar e avaliar sugestões de melhorias;
*Determinar níveis de maturidade 
organizacional.

Modelagem

5W2H;

Procedimentos Operacionais Padrão;
Diagramas IGOE;
Mapeamento de Processos;
Documentação Organizacional;
Bizagi Process Modeler;
Modelos de Maturidade;
BPM Suites.

Ferramentas
Stakeholder Analysis;
Quadro de Habilidades;
Plano de Treinamento;
Project Charter.

Ferramentas

Checklist;

Procedimento Operacional Padrão;
Diagramas IGOE;

Mapeamento de Processos;
Project Charter;
Filosofia Lean;

Ferramentas

* Manter e atualizar documentação 
organizacional e instrumentos;
* Aferir o uso sistêmico dos indicadores;
* Desdobrar indicadores em métricas;
* Aferir visão do cliente nos indicadores;
* Incrementar o ciclo de melhorias;
* Assistir a visão por processos;
* Avaliar a estrutura organizacional.

Monitoramento

Auditoria de processos;
Checklist (PDCA, IGOE);

PDCA; 
5W2H;
Mapeamento A3;
Desdobramento dos FCS;
Simulação Computacional;

Classificação indicadores.

Ferramentas

Responsabilidades
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5 DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL: O ESTUDO DE CASO 

 

No contexto de diagnósticos organizacionais e com enfoque em gestão por 

processos, UNISC (2013) realizou diagnósticos em 3 (três) empresas da região de Santa 

Cruz do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul. Tais empresas se diversificam em suas 

áreas de atuação sendo a “Empresa A” atuante nas áreas de Brinquedos, Industrial e 

Multi-Matrizes; a “Empresa B” nas áreas de Sistema de Informação e Entretenimento e; 

a “Empresa C” no ramo de Acessórios para Motociclistas. Para tal, foi feito uso do 

modelo MDP – Modeling Deployment Performance (apresentado na seção 2.3), que 

resultaram nas informações apresentadas no Quadro 21. 

Quadro 21 – Informações do estudo de caso múltiplo 

 

Fonte: UNISC, 2013. 

 Com base nisto e nos retornos (feedbacks) conseguidos, foi motivado a 

realização de um novo diagnóstico organizacional, agora fazendo uso do Método-

Diagnóstico (proposto no capítulo 4).  
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Por esta razão, foi escolhido como modelo de pesquisa o estudo de caso, por se 

tratar do meio utilizado para consolidar resultados e proposições teóricas (TRKMAN, 

2010). Assim, o objetivo do Capítulo 5 foi de estabelecer a aplicabilidade do Método-

Diagnóstico na busca por melhores probabilidades de sucesso organizacional. 

Na sequência estão apresentadas informações sobre a intervenção realizada, 

como: (i) dados sobre a empresa objeto do diagnóstico; (ii) justificativa da organização 

pelo interesse no estudo; e (iii) os resultados das fases-diagnóstico. 

  

5.1 Empresa D 

 

A “Empresa D” criada em 1991 em Santa Cruz do Sul (RS), cidade de sua sede 

corporativa, atua no mercado há mais de 20 anos e sua marca é consolidada junto à 

empresas nacionais e internacionais. 

Com um grupo de aproximadamente 3200 colaboradores atua com prestação de 

serviço de alimentação industrial, produzindo mais de 150 mil refeições diárias, em 

mais de 100 municípios distribuídos por 6 estados do Brasil. Estando presente em mais 

de 500 unidades de negócio e apresentando faturamento bruto total de aproximadamente 

200 milhões de reais/ano. 

Em se tratando dos principais clientes, o Quadro 22 os apresenta e também sua 

participação no faturamento da empresa. 

Quadro 22 – Empresa D: Principais clientes e suas participações 

Empresa % Participação Faturamento Grupo 

Grupo Marcopolo S/A 8,48% 

Brasil Foods S/A 7,45% 

Ecovix Construções Oceânicas 5,28% 

Fischer S/A 3,49% 

Calçados Piccadilly 1,97% 

JTI Processadora de Tabacos 1,18% 

América Latina Logística Não apresentado 

Aperam Brasil Não apresentado 

WEG Brasil Não apresentado 

Fonte: Registro de informações cadastrais da Empresa D. 
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Neste aspecto clientes, verificou-se a não dependência a um único ou principal 

cliente, desta forma minimiza-se os impactos internos no caso de flutuações de mercado 

atingir seus clientes. Isto demonstra a consolidação da empresa no mercado, uma 

posição confortável e uma administração eficiente. 

Fundamentalmente, o negócio da empresa é centrado e sustentado por pilares 

conhecidos e divulgados em material organizacional como:  

• Segurança dos alimentos; 

• Promoção à saúde; 

• Qualidade de entrega; 

• Adaptabilidade; 

• Inovação, tecnologia e sustentabilidade; 

• Preço. 

 

Tendo como princípios essenciais da organização: 

 

• Negócio: Soluções customizadas em alimentação e serviços 

• Missão: Oferecer alimentação saudável e serviços que promovam qualidade 

de vida, agregando valor aos clientes, colaboradores, acionistas, fornecedores 

e comunidade. 

• Visão: Ser referência no seu mercado de atuação, gerando solidez e 

crescimento social. 

• Valores: Responsabilidade, transparência, resultados, qualidade e valorização 

das pessoas. 

 

Quanto a estrutura organizacional (Figura 39) a empresa adota uma divisão em 

Unidades Gerenciais (UGs) e englobando esta estrutura encontram-se os clientes, foco 

dos processos de negócios, motivador para os serviços prestados. 
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Figura 39 - Estrutura Organizacional da Empresa D 

 

 
 

Fonte: Registro de informações cadastrais da Empresa D. 

 

Quanto as responsabilidades corporativas destacam-se: (I) Logística própria, com 

um sistema exclusivo voltado ao atendimento de todos os restaurantes; (II) Centro de 

distribuição, localizado em Santa Cruz do Sul – RS; (III) Gestão de pessoas, para o 

desenvolvimento e retenção de talentos; (IV) Escola, para a promoção de programas de 

treinamento em trabalho em equipe, atendimento, segurança dos alimentos, gastronomia 

e segurança do trabalho; (V) Programa de conscientização da manutenção de hábitos 

saudáveis; (VI) Gestão de qualidade em alimentos, com auditorias nas UGs, 
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fornecedores e clientes, além do oferecimento seguro contra surtos epidemiológicos em 

uma eventual constatação de DTA (doença transmitida por alimentos).   

E por fim, outros fatores importantes a serem ressaltados são as campanhas 

institucionais, nas quais se preza a flexibilidade/capacitação dos colaboradores; a visão 

no desenvolvimento de estratégias para serviços especializados e diferenciados; o 

incentivo para a participação e envolvimento em diversos processos internos; a 

descoberta de soluções sustentáveis e a resposta rápida as adequações que melhor 

atendam os clientes. 

 

5.2 Justificativa do Estudo de Caso 

 

Devido ao crescimento exponencial e aquisição de novas empresas, foi criada uma 

dificuldade de adequar os métodos/visão em processos. Existindo dificuldades em 

descrever e padronizar os processos em função de diversos fatores, sejam eles 

conhecimentos legais, tributários ou além do conhecimento da organização. Outras 

justificativas pelo interesse do estudo foram: de que o dia a dia organizacional é 

dinâmico, enquanto as normas e procedimentos são estáticos; que não se tem uma 

certeza sobre o planejamento estratégico; a existência de dúvidas sobre a aplicação de 

ferramentas e indicadores; e principalmente, que há um grande interesse pela 

contribuição teórico-científica na forma de gestão aplicada bem como nos 

procedimentos do cotidiano da organização. 

 

5.3 Resultados do diagnóstico 

 

Para a realização do diagnóstico organizacional, foi escolhida a sistemática do 

Método-Diagnóstico apresentado no Capítulo 4. Desta forma, inicialmente foi 

procedido a contextualização do objeto de estudo (empresa), para que na sequência 

fossem estabelecidas as delimitações da aplicabilidade do diagnóstico. A Figura 40 

ilustra este procedimento. 
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Figura 40 – Representação da abordagem inicial ao estudo de caso 

 

Fonte: Do Autor, 2014. 

 

Ou seja, somente após o entendimento do funcionamento da empresa e aplicação 

da fase-diagnóstico contextualização, são definidas quais as aplicações pretendidas com 

o Método-Diagnóstico. 

A seguir são apresentados os resultados da fase-diagnóstico contextualização e 

posteriores desdobramentos realizados no estudo de caso da Empresa D. 

 

5.3.1 Resultados da Fase-Diagnóstico: Contextualização 

 

Com a aplicação desta fase foi procurado entender o interesse da organização 

perante o estudo a ser realizado. Ficando claramente expressado que o entrevistado 

(Gerente de Operações, responsável pela UG Qualidade, UG Recursos Humanos e pelos 

cuidados da GP na Empresa) teria liberdade na formulação de suas respostas, sendo 

adotado um caráter informal para a entrevista/conversa. 

A aplicação do roteiro de abordagem (apresentado na seção 4.1), no entendimento 

e contextualização dos vínculos organizacionais, resultou nos seguintes apontamentos: 

 

I.  Conversa preliminar 

No momento desta conversa a empresa se encontrava em processo de renovação 

da certificação ISO e sendo comentado sobre a disseminação da campanha institucional 

“como fazer colaboradores pensarem como donos, visando o bom atendimento dos 

clientes?”.  
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II.  Planejamento estratégico 

Oficialmente, existe Planejamento Estratégico (PE) documentado desde 2008, 

quando foi realizado para o período 2008/2009. Após, realizado outro para 2010/2014, 

período no qual foram atingidas as metas estipuladas antes do previsto e, portanto, foi 

novamente elaborado, estando vigente para o período de 2013/2017. 

Os planejamentos organizacionais são desenvolvidos em reuniões de comitê, 

formado por uma consultoria externa, alta direção, alguns gerentes operacionais e o 

responsável pelo setor de qualidade. Usualmente são usadas técnicas de brainstorm e 

análise SWOT, com posterior discussão de questões estratégicas a médio e longo prazo, 

com definição de objetivos e metas (sempre em ciclos PDCA). 

Quanto ao número (limitado) de envolvidos na elaboração do PE se deve ao fato 

de que quanto maior, se acabava por perder o foco. Portanto, o PE é elaborado, 

apresentado e se aprovado, repassado para os demais da organização. 

No que tange os objetivos e metas, após estabelecidos são repassados aos 

gestores-supervisão, sendo na faixa operacional tais informações são restritas aos 

gestores (tático). 

As diretrizes organizacionais como Missão – Visão – Valores se apresentam como 

wallpaper em todos os computadores da empresa e nos crachás dos colaboradores. 

Porém, após a aquisição das Facilities, as diretrizes não foram revisadas. 

Como desdobramento do PE é adotado o conceito de que a estrutura suporta as 

perspectivas (Financeira, Clientes, Processos, Aprendizagem) e seus objetivos com base 

em ciclos PDCA, conforme apresentado na Figura 41. 

Figura 41 - Desdobramentos do PE em perspectivas e ciclos PDCA 

 
Fonte: Documentação Empresa D. 
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III.  Modelagem 

Anterior aos questionamentos sobre modelagem foi apresentada as características 

distintas das estruturas organizacionais verticais, horizontais e matriciais. Deste modo, o 

entrevistado ao responder poderia indagar-se sobre o enquadramento da sua estrutura 

em um desses modelos. 

 

a) Stakeholders:  

Como parte interessada nos processos, a empresa entende como todos os 

envolvidos, não sendo utilizadas técnicas (ferramentas) para a definição, apenas a 

expertise e o conhecimento sobre o processo. 

Há entendimento sobre clientes internos e externos, porém existe dificuldade em 

entender os processos como um todo. Além da não utilização da definição usual dos 

agentes de processos (patrocinador, dono de processo, facilitadores e outros), e de que o 

responsável pela GP responde também pela UG Qualidade e RH. 

 

b) Responsabilidades:  

Em processos, o supervisor é responsável pelo cumprimento destes e ao final 

repassa a um superior que fornece o parecer final. Os “executores” são donos de etapas 

dos processos (facilitadores), mas dependem de um aval ao final para que o processo 

possa seguir. Existe autonomia sobre parte do processo, enquanto a gerência tem 

autonomia sobre o todo.  

 

c) Sensibilização: 

Os processos primeiramente são descritos e na sequência são realizadas palestras 

e/ou treinamentos, sobre padronização, norma ISO, GP e processos específicos das 

UGs. Estes trabalhos de sensibilização acontecem individualmente por UG quando seu 

processo interno (foco da sensibilização) é documentado. Nos casos de sensibilização 

disponibilizada via intranet, cabe a responsabilidade aos supervisores de repassar a seus 

subordinados. 

A sensibilização no período da pesquisa se encontrava parada e por isso não foi 

possível informar a periodicidade desta ação. 
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d) Padronização:  

Existe uma padronização documental, iniciada em 1997 com a implantação de 

programas de qualidade através de consultoria externa. Nesta época ainda regia a norma 

ISO:1994 com POPs excessivos. Em 2003 foi optado pelas instruções de trabalho em 

formato de procedimentos e diagramas, adequados a norma ISO:2000. 

Os macroprocessos são descritos em “Diagramas de Tartaruga” (nomenclatura 

adotado pela empresa, semelhante a um Diagrama IGOE), com entradas, saídas e 

apoios, sendo estes diagramas adotados como descrição dos processos (Figura 42). 

Figura 42 – Diagrama “Tartaruga” 

 
Fonte: Documentação Empresa D. 

 

Na Intranet ainda existe uma padronização dos níveis de acessos às informações, 

de acordo com o cargo utilizado pelo usuário. 

 

e) Mapeamento:  

Para a empresa, mapeamento é o entendimento de saber a quem pertence tal 

processo. Não se faz uso de técnicas para tal e não há mapeamento por áreas funcionais. 

Mas são conhecidos os inícios e fim dos processos.  

 

f) Documentação:  

Uma central de documentação (microcomputador-servidor) contém todas as 

instruções e demais documentações disponibilizadas através da intranet. Com acesso 

limitado dependendo do tipo da documentação. 

Toda documentação pertinente a processos é aprovada junto ao responsável 

superior e ao supervisor do processo. Sendo a documentação: 

• Elaborada – pela UG Qualidade e gerência. 

• Revisada – quando necessário através de conversas/reuniões/apontamentos da 
UG específica para a UG Qualidade. 
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• Enquadrada – pela própria UG que faz uso. 

• Aprovada – pela UG Qualidade e responsável. 

• Distribuída – via intranet 

• Controlada – através da restrição de acesso. 

 

De maneira geral, os processos se encontram documentados, tendo: 

• Processo de Gestão: 4 processos descritos; 

• UG Administração de Pessoal: 2 processos decritos, 28 instruções implantadas; 

• UG Qualidade: 3 processo descrito, 5 instruções implantadas; 

• UG Operacional: 2 processos descritos; 

• UG Comercial: 3 processos descritos; 

• UG Financeira: 5 processos descritos e 2 instruções implantadas; 

• UG Administrativa: 12 processos descritos e 7 instruções implantadas; 

• UG Recursos Humanos: 5 processos descritos e 1 instrução implantada; 

• UG Tecnologia da Informação: 3 processos descritos e 1 instrução implantada. 

• Comunicação: 7 instruções implantadas; 

• Suprimentos: 2 processos descritos e 4 instruções implantadas; 

• UG PCP: em definiçãoo, elaboração, treinamento e divulgação dos processos; 

 

Quanto a revisões, estas são executadas apenas quando solicitada alguma 

alteração. Além disso, existem divergências em termos designatórios, por exemplo, 

Instruções – Roteiros – Descrições. 

 

g) Melhorias:  

A realização de melhorias acontece apenas àquelas consideradas urgentes e 

resultantes após giros de PDCA no processo. Não havendo monitoramento constante 

sobre esse PDCA, devido ao acumulo de funções da UG Qualidade. 

Os pedidos de alterações ou sugestões de melhoria acontecem através da 

manifestação do responsável da UG, que capta sugestões dos participantes durante o 

dia-a-dia dos processos. 

 

h) Maturação dos processos:  

Não há realizações de maturidade/maturação dos processos.  
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i) Redesenho:  

Solicitações para redesenho partem das pessoas envolvidas (como demonstrado 

no subitem Melhorias), comumente em casos de subdivisão de processos. 

 

IV.  Implantação 

A implantação da GP ocorreu como uma adequação aos padrões da norma ISO, 

alterando de uma forma bastante documental-rígida para uma orientação a processos-

clientes. Isto fez com que o termo “processos” fosse difundido dentro da organização. 

 

V. Monitoramento 

São utilizados indicadores operacionais e gerenciais estratégicos, fornecidos pelo 

ERP organizacional. Enquanto que na parte de objetivos da qualidade os “valores da 

organização” se transformam em objetivos e agregam indicadores para monitorá-los.  

Existe também a dificuldade em estabelecer quais indicadores realmente são 

necessários, quais precisam ser cumpridos/atingidos. Aceitando o posicionamento de 

que não há clareza sobre a utilização dos indicadores necessários.  

 
Desta forma, após toda esta abordagem inicial em contextualização, os resultados 

são apresentados sucintamente na Figura 43.  

Figura 43 – Contextualização da Empresa D 

 
Fonte: Do Autor, 2014. 

Perspectivas:

Financeira - gerar solidez
Clientes           - fidelizar clientes e crescer no mercado

Processos        - cumprir e aprimorar os processos
Aprendizado   - desenvolver e capacitar colaboradores

Negócio: Soluções customizadas em alimentação e serviços

Planejamento
Estratégico:

* Vigente 2013-
2017

* Sem método p/ 
metas e 

aplicabilidades

Responsabilidades: 

* Definição dos 
Stakeholders

* Dificuldade no 
entendimento do 

processo 
* Acumulo de 
funções em GP

* Estrutura 
matricial

* Sensibilização 
parada

Modelagem:

* Diagramas IGOE
* Níveis de acesso 

à informação
* Sem 

mapeamento
* Revisões apenas 
quando solicitado

* Melhorias 
urgentes

* Sem medição de 
maturidade

Redesenho:

* Na subdivisão 
dos processos.

* Quando 
solicitado.

Monitoramento:

* Dificuldade em 
estabelecer 
indicadores

Implantação:

* Adequação aos 
padrões da norma 

ISO
* Disseminação do 
termo processos

Processo de Negócio: PRODUTO 

Processo de Negócio: SERVIÇO 
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Após execução da fase-diagnóstico contextualização e do entendimento da 

operacionalização do diagnóstico por parte da Empresa, o responsável (da empresa) 

pelo acompanhamento da pesquisa, definiu um processo em específico para análise e as 

fases-diagnóstico de interesse, na forma de um diagnóstico-piloto.  

Devido a recente implantação da GP e da não plenitude da documentação dos 

processos, ficou optado, para quando de análises específicas, o processo de 

Planejamento Financeiro e a Instrução para a Realização de Investimentos, respondendo 

à UG Financeira. Após esta definição, foi solicitada a documentação pertinente para 

apoiar o diagnóstico.  

Quanto a realização do diagnóstico, a Empresa definiu o interesse nas 

intervenções em Planejamento Estratégico, Modelagem e Monitoramento, conforme 

Figura 44. 

Figura 44 – Delineamento do estudo de caso. 

 
Fonte: Do Autor, 2014. 
 

Sendo assim, as seções seguintes do capítulo 5 apresentam as informações 

provenientes da realização das fases-diagnósticos de interesse da empresa. 

 

5.3.2 Resultados da Fase-Diagnóstico: Planejamento Estratégico 

 

Primeiramente, após a interpretação da documentação pertinente ao PE foi 

elaborado o Quadro 23, apresentando perspectivas, metas, pontos fortes e fracos 

(observada a ausência de aspecto como ameaças e oportunidades na documentação, o 
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que caracterizaria uma abordagem por ferramenta SWOT). Sendo que a documentação 

não apresentava maneiras/métodos para o alcance das metas, aplicabilidades, 

indicadores ou quaisquer outras informações do gênero. 

Quadro 23 – Perspectivas, metas, pontos fortes e fracos provenientes do PE. 

PERSPECTIVA FINANCEIRA 
> Gerar Solidez < 

PONTOS FRACOS: PONTOS FORTES: 
* Grande tomador de recursos * Domínio da informação e controles 

econômicos e financeiros 
PERSPECTIVA CLIENTES 

> Fidelizar os clientes < 
> Crescer no mercado de atuação < 

PONTOS FRACOS: PONTOS FORTES: 
*Setor de Inovação  
*Fidelização de clientes  
*Falta de equilíbrio no padrão de qualidade  
*% de conformidades de Boas Práticas  
*Programação do calendário de eventos  
*Entendimento do cliente interlocutor 
*Falta de padronização das pesquisas  
*Jornal online para clientes  
*Revisão dos contratos  
*Foco de clientes da UG Comercial 

*Flexibilidade (cliente) 
*Reconhecimento da marca 
*Crescimento da terceirização 
*Relacionamento forte com o cliente 
*Agilidade (solução para os clientes) 

PERSPECTIVA PROCESSOS 
> Cumprir e aprimorar os processos < 

PONTOS FRACOS: PONTOS FORTES: 
*Localização da empresa 
*Índice alto de desperdício 
*Gestão de ou por processos 
*Desenvolvimento de novos fornecedores 
*Aberturas de novas unidades 
*Compartilhamento de informações 
*Manutenção preventiva 
*Reposição de utensílios 
*Assinaturas dos contratos 
*Equipamento e internet nas Unidades 

*UG Qualidade 
*Cultura por processos 
*Implantação da ordem de produção 
*Padronização de receitas 
*Controles de sobras 
*Controle de desperdício 
*Sistema informatizado 

PERSPECTIVA APRENIZADO E CRESCIMENTO 
> Desenvolver e capacitar os colaboradores < 
> Gerir através do sistema de informações < 

> Disseminar a cultura organizacional < 
PONTOS FRACOS: PONTOS FORTES: 

*Absenteísmo 
*Falta de qualificação técnica 
*Alta rotatividade 
*Dificuldades de contratação 
*Centralização das decisões 
*Integração de novos colaboradores 
*Endomarketing 
*Gestão de pessoas 
*Retenção de talentos 
*Baixo salário 

*Escola técnica 
*Liberdade para tomada de decisões 
*Mentalidade da direção 
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*Comunicação (jornal interno) 
*Gerenciamento de conflitos internos 
*Treinamentos para a supervisão 
*Retornos internos  
*Preparação aos gestores 
Fonte: Do Autor, 2014. 

 

Na sequência, ocorreu a aplicação da ferramenta (questionário da seção 4.2) com 

os principais e mais citados Fatores Críticos de Sucesso (FCS) de organizações voltadas 

à processos. Foi solicitado aos respondentes (da alta gerência) um grau de desempenho 

e outro de importância, variando em escala de 1 (Pior/Baixa) a 9 (Melhor/Alta).  

Com as respostas  foi possível o posicionamento dos FCS na matriz importância 

versus desempenho, conforme Figura 45. 

Figura 45 – Avaliação dos FCS 

 
Fonte: Adaptado de SLACK et al., 2010. 

 
Esta avaliação possibilitou identificar a ótima situação da Empresa, que se 

apresenta como um dos líderes em seu segmento de atuação. Desta forma, os FCS 

apontaram um comportamento coerentemente em questão de desempenho frente a 

concorrência e importância aos clientes.  
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Inicialmente na etapa de contextualização, é citado como desdobramento da 

perspectiva aprendizado e crescimento, “desenvolver e capacitar colaboradores” e nas 

responsabilidades corporativas muito se apresenta sobre a Gestão de Pessoas 

(desenvolvimento e retenção de talentos) e a Escola-Técnica (treinamento). Enquanto 

que na análise desta mesma perspectiva no PE são encontrados pontos fracos como: (i) 

Falta de qualificação técnica, (ii) Alta rotatividade; (iii) Absenteísmo, (iv) Dificuldades 

de contratação; (v) Integração de novos colaboradores, (vi) Gestão de pessoas, (vii) 

Retenção de talentos, (viii) Baixo salário, (ix) Treinamentos para a supervisão e (x) 

Preparação aos gestores. Demonstrando o longo caminho a ser percorrido em questões 

de Responsabilidades e Qualificações, que representam exatamente uma fase-

diagnóstico (de execução preterida pela empresa) do Método-Diagnóstico. 

A Perspectiva Clientes também apresenta contradições, apresentando pontos 

fracos como: (i) Fidelização de clientes; (ii) Entendimento do cliente interlocutor e (iii) 

Foco nos clientes da UG Comercial. Enquanto apresenta como pontos fortes: (i) 

Relacionamento forte com o cliente; (ii) Agilidade em solução para os clientes e (iii) 

Flexibilidade aos cliente. Aspectos conflitantes e apontados em documentação 

organizacional. 

Ficando entendido com a aplicação desta fase-diagnóstico, que falta uma visão 

mais concreta das perspectivas e seus desdobramentos, bem como da ausência da 

avaliação de oportunidades e ameaças.  

Quanto à avaliação pelo instrumento de pesquisa referente aos FCS, ficou 

apresentado que todos os FCS ficaram situados em uma zona de “adequação”. Ressalva 

seja feita, talvez a escala utilizada (de 1 a 9) induziu a tal situação. Caso fosse adotada 

outra escala (de 1 a 5) a dispersão dos fatores nas zonas da matriz poderia ter resultados 

mais fidedignos. 

Com isto, o diagnóstico em PE evidenciou as metas das perspectivas adotadas 

pela empresa, seus contrastes quanto aos pontos fortes / fracos e a falta da definição de 

métodos e meios para o alcance dos objetivos organizacionais.  

 

5.3.3 Resultados da Fase-Diagnóstico: Modelagem 

 

Para esta fase, foi utilizado o instrumento de pesquisa questionário (apresentado 

na seção 4.4) sobre o processo escolhido da UG Financeira. O objetivo da solicitação 

feita através do questionário, foi aferir a opinião do envolvidos no processo quanto a 
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real importância das atividades documentadas e sua satisfação frente a situação atual. 

Buscando informações sobre a influência dos tópicos na realização dos processos e se 

estes acontecem em conformidade à documentação disponibilizada 

organizacionalmente. Tendo os resultados apresentados na Figura 46. 

Figura 46 – Avaliação da modelagem do processo da UG Financeira 

 
Fonte: Do Autor, 2014. 

 

A partir do gráfico ficaram evidentes os gaps entre importância e satisfação, 

demonstrando como crítico (maior discrepância) a questão de recursos humanos. Neste 

quesito citam-se aspectos como valorização dos colaboradores por parte da empresa, 

disponibilidade de qualificações e treinamentos. 

Tais aspectos já haviam sido ressaltados como pontos fracos na avaliação do 

Planejamento Estratégico e também na avaliação dos FCS pela gerência, quando na 

ocasião os fatores, (i) Excelente ambiente de trabalho, (ii) Capacitação dos recursos 

humanos e (iii) Recursos humanos organizados e integrados, apresentaram índices de 

desempenho e importância, entre os mais baixos dentre o conjunto de fatores 

analisados. 

Na sequência, foi realizado o mapeamento do processo em estudo, o Processo 

Interno – planejamento financeiro, juntamente com a Instrução para Realização da 

Atividade – investimentos, apresentado na Figura 47. 
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Figura 47 – Mapeamento do processo interno e instrução 

 
Fonte: Documentação Empresa D. 

 
Este mapeamento é sugestão em complemento aos diagramas “tartaruga” já 

adotados. Demonstrando as relações entre as UGs a partir do processo estudado, 

servindo como base para sugestões de melhoria, redesenhos, treinamentos e 

conscientização da permeabilidade dos processos como um todo, não obedecendo às 

fronteiras estruturais/departamentais.  

Portanto, a fase-diagnóstico em modelagem trouxe como resultados a aferição dos 

gaps entre importância e satisfação dos colaboradores no processo estudado e de forma 

mapeada as relações do processo. Ações estas que vão de encontro a meta de “cumprir e 

aprimorar os processos” da perspectiva dos processos internos (do Planejamento 

Estratégico). Alimentadas por outras contradições que apontaram como pontos fracos o 

compartilhamento de informações e o alto índice de desperdícios, mesmo tendo 

apontado como pontos fortes o sistema informatizado e o controle de sobras e 

desperdícios. 

 

5.3.4 Resultados da Fase-Diagnóstico: Monitoramento 

 

Nesta fase do diagnóstico, foram analisados os indicadores gerenciais presentes 

em documentação (registros da qualidade) e os indicadores estratégicos nos resultados 
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da análise crítica da gerência ao PE. Estes indicadores foram analisados a partir de suas 

métricas, conforme a influência direta aos clientes externos. O resultado da avaliação 

dos indicadores gerenciais encontra-se no Quadro 24. 

Quadro 24 – Avaliação dos indicadores gerenciais 

INDICADORES GERENCIAIS 
Afeta Cliente Externo 

Sim Não 

UG Suprimentos   
Prazo médio de compras     
Prazo médio de estoques     
Prazo médio estoques suprimentos     

UG Financeiro Sim Não 
Inadimplência clientes     
Investimentos previstos x realizados     
Fluxo de caixa     
Prazo médio recebimentos clientes     
Custo financeiro/faturamento     
Investimento/faturamento     
Pgto. Investimentos/Faturamento     

UG Administrativo Sim Não 
Ciclo Operacional     
Ciclo Financeiro     
Ebitda     
Rentabilidade Final     
Resultados Econômicos     

UG PCP Sim Não 
Unidades com implem. NL     

UG Pessoal Sim Não 
Nº de func. Op. (Total, ativos, afastados)     
Absenteísmo Operacional     
Rotatividade (Turn over) Operacional     
N total acidentes Operacional     
ACA Operacional     
ASA Operacional     
Nº de func. Sede (total, ativos, afastados)     
Absenteísmo Sede     
Rotatividade (Turn over) Sede     

UG RH Sim Não 
Horas treinadas por colaborados     

UG Qualidade Sim Não 
Implantação dos POPs     
NC auditoria interna     
NC auditoria externa     
DTAs – nº surtos     

Fonte: Documentação organizacional da Empresa D. 
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Ficando determinado que 6% dos indicadores gerenciais afetam diretamente o 

cliente externo. Resultado este, devido a seguinte interpretação das métricas (Quadro 

25). 

Quadro 25 – Métricas dos indicadores com relação aos clientes 

Horas treinadas por 
colaborados 

(Total de horas disponibilizadas em treinamentos / Total de 
colaboradores) 

Afeta a qualidade no produto e na prestação de serviço por tarde dos colaboradores, diretamente 
ao cliente externo. 

 

DTAs – nº surtos (Nº de surtos de Doenças Transmitidas por Alimentos) 

Como são prestados serviços de alimentação aos clientes, os surtos ocorrerão nos mesmos. 
Fonte: Do Autor, 2014. 

 
Complementando, a Figura 48, apresenta a classificação proposta de Slack e 

Lewis (2009) para os indicadores gerenciais. 

Figura 48 – Classificação dos indicadores gerenciais 

 
Fonte: Adaptado de SLACK e LEWIS, 2009. 
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Desta análise realizada, fica a correlação de alguns indicadores em várias 

perspectivas, mesmo sendo classificados inicialmente em uma delas, acabam incidindo 

nas demais. Caso do “Absenteísmo operacional”, seu resultado apresenta um fator 

importante para o crescimento e aprendizado da organização, bem como do 

comportamento dos colaboradores nos processos. Mas, também influencia na 

operacionalização dos processos, no retorno financeiro destes e ainda nos clientes, uma 

vez que a prestação de serviço acontece dentro do estabelecimento do cliente. Outro 

exemplo são as “NC – Não conformidades”, que classificadas na perspectiva de 

Processos, afetam também as outras 3 perspectivas. 

Em continuidade ao diagnóstico, ocorreu a mesma análise para os indicadores 

estratégicos, conforme Quadro 26. 

Quadro 26 – Avaliação dos indicadores estratégicos 

INDICADORES ESTRATÉGICOS 
Afeta Cliente Externo 

Sim Não 

    
Faturamento Bruto     
Custo Direto sobre Faturamento Líquido     
Custos Fixos sobre Faturamento Líquido     
Custo Financeiro sobre Faturamento Líquido     
Crescimento Projetado     

Pagamento do REFIS     
 

Fonte: Documentação organizacional. 

 

Com o fato dos indicadores estratégicos não afetarem o cliente externo e serem 

classificados todos na perspectiva financeira, fica falho ou totalmente comprometido o 

monitoramento vinculado à satisfação ou desempenho aos clientes. 

Neste entendimento criado sobre monitoramento e utilizando a lista de 

indicadores em GP (apresentado na seção 4.6), fica sugerido para avaliação a adoção de 

novos indicadores, tanto estratégicos como gerenciais, como: 

� Satisfação/Captação/Retenção dos clientes; 

� Reclamações dos clientes; 

� Produtividade dos funcionários; 

� % de sobras, restos e desperdícios; 
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� % do cumprimento dos acordos em níveis de serviços; 

� Retenção e/ou rotatividade de colaboradores; 

� % de horas empregadas em treinamento; 

� % de aceitação de novos produtos; 

� % satisfação dos funcionários. 

 

E a partir das informações contidas na análise crítica da gerência ao PE, deixa-se 

sugeridos outros indicadores como: 

� NC (Não conformidades) na empresa e nos clientes; 

� Nº de recontratos (renovações); 

� Desempenho das boas práticas implantadas; 

� Nº de processos descritos (e mapeados); 

� Nº e % de ações preventivas documentadas e executadas; 

� Retorno das aquisições tecnológicas. 

 

Assim, a Fase-Diagnóstico Monitoramento verificou os indicadores utilizados 

tanto gerencialmente quanto estrategicamente pelo GPF, aferindo a influência (de afetar 

ou não) os clientes. Também foi realizado o desdobramento das métricas dos 

indicadores com vínculo aos clientes e a classificação nas perspectivas utilizadas pela 

organização. Além disto, foi demonstrada a dispersão destes e balizado uma proposta 

para novos indicadores, a partir do material bibliográfico utilizado e das interpretações 

da documentação organizacional. 

 

5.3.5 Resumo dos resultados das Fases-Diagnóstico 

 

Após a realização das Fases-Diagnóstico de interesse da Empresa, com o 

levantamento de informações e da situação atual, a Figura 49 apresenta os principais 

tópicos a serem discutidos, analisados e aos quais devem ser realizadas ações para o 

correto alinhamento da Empresa com seus processos de negócios. 
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Figura 49 – Principais aspectos levantados pelo diagnóstico organizacional 

 
Fonte: Do Autor, 2014. 
 

Portanto, tendo a empresa definido seu negócio e as metas em cada perspectiva 

para operacionalizar seu negócio, o Método-Diagnóstico operacionalizou com a 

suposição dos dois processos de negócios – Produto e Serviço, uma vez que a Empresa 

atua com a prestação de serviços customizados de alimentação industrial. 

Com isto, finalizado o Diagnóstico Organizacional, ficam como os principais 

apontamentos: (i) a falta da definição dos métodos e meios para o alcance das metas 

estipuladas em planejamento estratégico; (ii) a adequação dos desdobramentos às metas 

das perspectivas, uma vez que os pontos fracos analisados vão em contradição às 

próprias metas; (iii) a complementariedade do planejamento estratégico com a avaliação 

de ameaças e oportunidades, fatores externos, não se restringindo apenas a fatores 

internos; (iv) realização do mapeamento dos processos para acompanhar as relações dos 

processos durante sua realização; (v) a adoção de uma equipe dedicada a Gestão por 

Processos, pois devido ao acúmulo de funções os atuais responsáveis encontram-se 

sobrecarregados, acarretando em não plenitude das ações em GP necessárias; (vi) 

fortificação do vínculo empresa-colaborador, devido aos inúmeros pontos fracos 

relacionados e a dependência da qualidade dos serviços intrínseca a qualificação dos 

colaboradores; (vii) realizar uma mensuração do nível de maturidade ou da orientação 

Monitoramento:

Indicadores gerenciais  - 6% 
aos clientes

Indicadores estratégicos - 0% 
aos clientes

Planejamento Estratégico:

Método para alcance das 
metas

Perspectivas e 
desdobramentos

Ameaças e oportunidades

Negócio: Soluções customizadas em alimentação e serviços

Modelagem:

Rever acesso à informação

Mapeamento

Adoçao de equipe para GP

Recursos Humanos

Maturidade

Processo de Negócio: PRODUTO 

Processo de Negócio: SERVIÇO 

Perspectivas:
Financeira - gerar solidez
Clientes          - fidelizar clientes e crescer no mercado
Processos:      - cumprir e aprimorar os processos
Aprendizado  - desenvolver e capacitar colaboradores, gerir através do sistema 

de informações e disseminar a cultura organizacional
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por processos, na forma de auxílio ao planejamento das ações organizacionais e da 

consolidação da visão em GP; e (viii) avaliar os indicadores atualmente utilizados 

devido a baixa incidência do relativos ou vinculados à clientes. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a crescente preocupação em alinhar desempenho e estratégia, os diagnósticos 

preocupam-se com a busca por garantias de resultados que efetivamente contribuirão 

para a manutenção organizacional. As intervenções nas organizações modernas são 

delineadas por aspectos humanos e por isso requerem uma forte interação entre teoria e 

prática no processo de pesquisa. Esta discussão delineia os diagnósticos organizacionais 

como uma oportunidade para se examinar e mapear o estado atual dos processos. 

A adoção destes diagnósticos permite não só monitorar os resultados, mas as 

relações dos mesmos às estratégias. Apresentando as condições atuais, as possibilidades 

de melhorias e as oportunidades de sucesso. 

 Os modelos de diagnósticos conhecidos, com abordagens específicas, têm a 

capacidade de servir como orientação à análise, porém destacam certas variáveis e não 

oferecem uma visão de fácil entendimento do funcionamento da organização. Enquanto 

que uma abordagem considerando o todo organizacional como algo integrado e 

correlacionado oferece esquemas flexíveis, que variam dependendo das condições 

ambientais nas quais a organização está inserida e competindo. 

De maneira geral, os diagnósticos mostram as razões e as possibilidades para 

minimizar os gaps entre o planejado estrategicamente e o efetivamente realizado. 

Buscando facilidades na coordenação geral das ações e decisões organizacionais. 

Portanto, a proposta do Método-Diagnóstico foi a de efetivar o foco nas 

atividades, na simplicidade operacional, nas relações e na definição dos processos como 

os condutores da organização. Este, quando visto de forma sistêmica através dos 

processos de negócios, agrupa as diferentes dimensões, demonstrando os meios de 

comunicação e disseminando a missão da organização. 

O entendimento propiciado isoladamente nas fases-diagnóstico é primordial para 

o gerenciamento do diagnóstico, porém suas avaliações de modo sistêmico/holístico 

apresentam as influências diretas em prol do sucesso, pois os diagnósticos avaliam a 

organização de maneira pessimista. Ou seja, imaginam e apresentam todo o tipo de 

ameaças ao sucesso da organização. 

Como fator motivador para a proposta do diagnóstico com base em modelos de 

implantação de processo de negócios (gestão por processos) tem-se que geralmente 

existem desconexões entre padrões documentados e as operações do negócio. Com isto, 

a proposição de uma abordagem por processos, propõem soluções que balizam a 
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dinâmica, a flexibilidade e a forma colaborativa de trabalho. Garantindo grande 

consistência, controle e coordenação, sem proibir a flexibilidade organizacional. 

É evidente que se deve considerar que muito do proposto pelo método são 

inserções básicas ou primárias para diagnóstico, pois questões de captação da voz do 

cliente, a classificação de maturidade em processos, o desdobramento dos fatores 

críticos em ações e monitoramento por si só, representam grandes áreas de atuação, que 

demandam muito tempo e estudo. Até mesmo a contextualização, poderá demandar um 

tempo excessivo, dependendo das características e do fator motivador para o 

diagnóstico. Por isto, o pretendido com o método-diagnóstico é uma complementação as 

orientação já conhecidas dos diagnósticos organizacionais, a partir do entendimento da 

relação entre as diferentes abordagens possíveis. 

Ao adotar a abordagem por processos de negócios, qualquer mudança assume 

efeito de melhoria, por isto a mudança não deve ser limitada ao redesenho da estrutura, 

mas deve incluir: alterações em sistemas, procedimentos, recursos, estratégias e 

políticas. 

Mesmo que não faça parte do método-diagnóstico, sua continuidade na forma da 

elaboração de planos de ação é necessária, pois carrega consigo a cultura da mudança. 

Então, depois de identificadas as deficiências organizacionais, fica necessário elaborar 

um plano de mudança para os processos, definindo detalhes, responsáveis e as direções 

a serem seguidas. Por este fato, tanto foi citado ferramentas como o Project Charter, 

para operacionalizar e oficializar o comprometimento à mudança. 

Finalmente, é nítido que o diagnóstico organizacional e o planejamento das ações 

para mudanças são apenas a primeira fase dentro do processo de gestão de mudança 

organizacional. No entanto, a apresentação detalhada e aprofundada de cada fase-

diagnóstico, as possibilidades de abordagem e a infinidade de ferramentas compatíveis 

com o método-diagnóstico, estão além do escopo desta pesquisa. 

 Deste modo, os diagnósticos tradicionais são baseados em um modelo 

centralizado e executado em apenas um sistema/setor, captando informações e propondo 

um diagnóstico global a partir da parte. Enquanto que o Método-Diagnóstico adota a 

distribuição do conhecimento orquestrada em um conjunto de diagnósticos para o 

alcance de um objetivo, no qual o agente centralizador (processo de negócio) é 

responsável pela combinação dos mesmos. Assim, satisfazendo uma consistência inter-

componente, que definirá um diagnóstico global, provendo a abordagem holística e 

desta maneira respondendo positivamente a problemática desta pesquisa. 
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7 CONCLUSÃO 

 
Ao iniciar um diagnóstico organizacional é enfrentado o fato de que existem 

muito mais dados do que capacidade/tempo para processá-los em informações. O pouco 

conhecimento das reais necessidades faz com que haja dificuldades em definir 

claramente os problemas existentes, já que não se conseguem disponibilizar 

informações necessárias para o entendimento sistêmico da organização. 

Gestores esperam ter diagnósticos e resultados de forma extremamente rápida, 

principalmente se avaliam pontos (processos) chaves em decisões gerenciais. Ao 

contrário disto, quem realiza o diagnóstico, por sua vez gostaria sempre de um tempo 

mais extenso, que permitisse maior aprofundamento dos seus conhecimentos sobre a 

organização e suas vicissitudes. Portanto, a visão de alguém externo à organização pode 

não corresponder à visão de quem a vivencia internamente. 

Logo, através dos levantamentos bibliográficos realizados, ficou reconhecido a 

pouca abrangência dos processos de negócios, chave dos modelos de gestão por 

processos, nas abordagens de diagnósticos organizacionais. Modelo de gestão este, que 

melhor se encaixa ao dinâmico mercado de atuação atual, de satisfação plena dos 

clientes e da quebra de paradigmas tradicionais de gerenciamento. 

Muito foi observado da insistência acadêmica/científica em dizer que a 

organização é multidimensional e que diagnósticos e suas soluções deveriam respeitar 

tal característica, não propondo ações unidimensionais. Por este fato, o Método-

Diagnóstico proposto através da orientação de um modelo de implantação em gestão por 

processos, buscou atender a esta característica. De diagnosticar a organização a partir do 

seu processo de negócio, não se restringindo a barreiras departamentais, representando 

deste modo uma nova abordagem para o próprio conhecimento das organizações. 

Nestes aspectos ressalva-se que muitas implementações de mudanças 

estratégicas/estruturais/processuais acabam por falhar, seja por falta de entendimento 

real ou pela pressa por resultados. Este excesso de expectativa por resultados plenos e 

instantâneos fomentou situações nas quais etapas primordiais em diagnósticos e 

implementações, como a de contextualização ou do próprio conhecimento do ambiente, 

fossem menosprezadas. 

Com estudo e conhecimento dos modelos de implantação em gestão por 

processos, foram reconhecidos os melhores aspectos de cada modelo e na sequência 

optado por aquele que apresentasse as melhores práticas. Juntamente com a seleção, as 
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ferramentas apontadas em diversos materiais científicos, corroboraram para a 

proposição de um Método-Diagnóstico que atendesse às expectativas criadas no começo 

do estudo. Como da complementariedade às diversas abordagens possíveis em 

diagnósticos, de modo que a abordagem por processos de negócios viria acrescentar 

uma nova forma orientação, necessária para o entendimento da organização como um 

sistema completo, relacionado, mutável e flexível. 

A operacionalização do Método-Diagnóstico proposto iniciou com uma 

contextualização geral, talvez sua principal fase, pois sustenta toda e qualquer 

abordagem posterior, demonstrando as diretrizes da organização, seu negócio (ou 

processo de negócio), disponibilizando também metas, métodos e objetivos da 

organização. Além de auxiliar com informações às levantadas nas abordagens 

posteriores, posiciona os responsáveis pelo diagnóstico de forma neutra, sejam estes 

internos ou externos. Esta etapa - contextualização – por si só, difere o Método-

Diagnóstico de “n” outros modelos de diagnósticos e/ou modelos de implantações em 

gestão por processos, por se tratar de uma novidade e devido sua importância de 

maneira geral.  

Posterior à proposta do Método-Diagnóstico, foi realizado um estudo de caso em 

ambiente empresarial, para o qual foram diagnosticados pontos de ações e informações 

que poderiam balizar planos de ações organizacionais. Mesmo não podendo realizar o 

método-diagnóstico em sua plenitude (sistêmico), devido a exigências da Empresa, as 

abordagens demonstraram a integração entre elas (afirmando a existência de uma 

abordagem holística), bem como a importância distinta das etapas. 

O estudo de caso realizado (em empresa do ramo de prestação de serviços) vem a 

ser um complementar a outros três já realizados a partir do modelo de implantação 

MDP, que serviu como modelo-base ao Método-Diagnóstico. Evidenciando desta forma 

a amplitude tanto do modelo de implantação, quanto do método-diagnóstico. 

Como limitações desta pesquisa, citam-se:  

(a) os poucos estudos de caso realizados para o modelo MDP, por se tratar de uma 

proposta recente, de 2013, porém com potencial a ser extensamente explorado, como no 

caso desta pesquisa e dos artigos elaborados e publicados sobre o modelo durante o 

período de pesquisa;  

(b) a não aplicação plena do Método-Diagnóstico devido a empresa objeto de 

estudo estar passando por uma troca de comando durante a realização do estudo de caso 
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e da não possibilidade de acesso à informações de determinados setores ou unidades 

gerenciais; 

(c) por se tratar de uma primeira proposta, o Método-Diagnóstico é passível de 

interpretações dúbias e de explicação rasa em alguns aspectos. Podendo o mesmo ser 

aperfeiçoado em posteriores estudos e aplicações. Seja através da sugestão de novas 

fases, abordagens, ferramentas e técnicas que se adequem melhor a cada organização. O 

que de certa maneira, mesmo sendo uma limitação, acaba se destacando como uma 

excelente característica, de customização ao uso; 

(d) por fim, outra limitação acontece devido ao foco, da exposição exclusiva de 

um método-diagnóstico e por isto, a análise de outros elementos, como a estrutura 

organizacional, os sistemas estratégicos e a cultura, ficaram apenas detalhados 

superficialmente. Isto é significativo às conclusões e representa possibilidade para 

estudos futuros, como do fluxo dos processos de negócios nas fases da mudança 

organizacional. 

Quanto as contribuições, a principal refere-se à abordagem, complementar as já 

existentes, proporcionada pelo método e sua aplicabilidade tanto por internos ou 

externos à organização. Como diferencial, busca manter a orientação aos processos, 

característica do modelo de implantação para o método de diagnóstico, adotando os 

processos como elo principal e norteador das ações. Reconhecendo e atendendo as 

necessidades dos clientes, através de ações definidas em planejamento estratégico, 

organizando e compreendendo os processos de negócios e também minimizando ações 

não geradoras de valor, na busca pela eficácia organizacional e eficiência operacional. 

O Método-Diagnóstico apresentado foi modelado de forma acessível e de fácil 

entendimento, para que sua aplicabilidade não fosse recusada pela falta de praticidade 

de uso. Ainda assim, se apresenta como um método interessante, equilibrando as 

grandes abordagens e tornando possível sua utilização como método para a gestão da 

mudança organizacional em organizações já orientadas ou não por processos. 

Portanto, fica considerado válido afirmar que o Método-Diagnóstico, resultante do 

estudo e adoção das melhores práticas de modelos de implantação em Gestão por 

Processos auxilia sim, quando utilizado em complemento as outras abordagens já 

conhecidas em diagnósticos organizacionais, no conhecimento e aperfeiçoamento da 

organização.
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Apêndices 

Apêndice 1 – Produção e Divulgação Científica 

 

O Anexo 1 tem por intuito demonstrar o resultado da produção científica (figura) 

durante os 2 anos de realização do Mestrado (2013-2014). 

 

Figura – Números da produção científica 

 
 

No primeiro ano, 2013, foram 3 artigos enviados e publicados em Anais de 

eventos.  

Em 2014, foram 18 artigos, dos quais 9 foram enviados e publicados em Anais 

de eventos e outros 9 encaminhados para publicação em periódicos. Também foram 

encaminhados 2 resumos para eventos de iniciação científica e outros 5 resumos 

expandidos publicados em Anais de eventos e apresentados em formato de pôster. 

Desta forma, durante o período da elaboração da dissertação, foi atingido o total 

de 28 contribuições científicas, sendo 21 artigos, 2 resumos e 5 resumos expandidos. O 

Quadro abaixo apresenta sucintamente as contribuições, com informações como ano, 

título, autores e revista/evento fim. 

 

Quadro – Informação da produção científica 

ANO TÍTULO AUTORES REVISTA/EVENTO 

2013 

Uso de simulação computacional 
para avaliação de cenários 
produtivos em empresa de 

acessórios para motociclistas 

Alberti; Pinto; 
Botassoli; Furtado; 

Furst 
III CONBREPRO 2013 
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2013 

O impacto da crise econômica de 
2008 na agregação de valor para 

acionistas das empresas do 
segmento têxtil no Brasil 

Dal Magro; Alberti; 
De Souza 

CONVIBRA 2013 

2013 
Instrumento de processibilidade 
para gestão por processos nas 

organizações 

Alberti; Nara; 
Furtado; Furst 

XX SIMPEP 2013 

2014 

Engajamento em gestão por 
processos para operacionalização 

de diretrizes (método 
ENGPROD) 

Alberti; Nara; 
Furtado; Kipper; 

Siluk 

Revista de Administração 
da UFSM 

2014 
Sistemas de informação de 
negócios como suporte ao 
planejamento estratégico 

Alberti; Rodrigues; 
Pedó; Nara; Kipper 

Revista Eletrônica de 
Estratégia & Negócios 

2014 
Índice de processibilidade para 
tomada de decisão como apoio 

ao planejamento estratégico 

Alberti; Nara; 
Furtado; Kipper; 

Siluk 

Revista Eletrônica de 
Estratégia & Negócios 

2014 
Simulação computacional para 

otimização de filas em processos 
Botassoli; Alberti; 

Furtado 
Revista GEINTEC: gestão, 

inovação e tecnologias 

2014 
Otimização de padrões de cortes 

bidimensionais guilhotinados 
restritos 

Hoffmann; Emmel 
Silva; Nara; Alberti; 

Schreiber 

Gestão & Produção 
(UFSCAR. Impresso) 

2014 

Uma visão ampliada e sistêmica 
dos modelos de gestão por 

processos: proposição de uma 
nova metodologia de 

implantação 

Alberti; Rediske; 
Nara; Kipper; Siluk 

ENEGEP 2014 

2014 
Análise de mobilidade do 

sistema viário do campus sede da 
universidade de santa cruz do sul 

Sehn; Emmel Silva; 
Nara; Alberti 

REDES 

2014 
Avaliação e proposta de 

melhorias para a produção de 
piscinas 

Borré; Rediske; 
Cardoso; Alberti; 

Furtado 
XXI SIMPEP 2014 

2014 
Métodos heurísticos na 

otimização de parâmetros através 
de simulação 

Botassoli; Furtado; 
Alberti 

XXI SIMPEP 2014 

2014 
Previsão de demanda como 
auxílio ao alinhamento da 

produção 

Pinto; Furtado; 
Alberti; Benitez 

XXI SIMPEP 2014 

2014 

Simulação como ferramenta no 
ensino de Engenharia - 

problematização e promoção da 
vivência em processos 

produtivos 

Alberti; Furtado; 
Kipper 

Revista de Ensino de 
Engenharia 
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2014 
Utilização da simulação para 

aferição de documentação 
organizacional 

Alberti; Mallmann; 
Eidelwein; 

Bringmann; Furtado 
VII Simepro 2014 

2014 
Avaliação da produção de 
colchões por simulação 

computacional 

Alberti; Silva; 
Bencke; Cortes; 

Furtado 
VII Simepro 2014 

2014 
Manufatura Lean e a Voz do 

Consumidor 

Alberti; Nara; 
Emmel Silva; 

Benitez 
VII Simepro 2014 

2014 
Perspectiva para produtividade 

no setor lácteo 
Guerra; Dessbesell; 

Cyrne; Alberti 
VII Simepro 2014 

2014 

Usabilidade e design de 
mobiliário e sua relação para a 

melhoria em processos 
industriais 

Kruger; Alberti; 
Kipper; Furtado 

USI - UNISC 2014 

2014 
Meta-heurísticas na configuração 

de parâmetros em simulação 
computacional 

Botassoli; Kipper; 
Alberti; Furtado 

SIC UNISC 2014 

2014 
Diagnóstico organizacional com 
enfoque em gestão por processos 

Schwingel; Alberti; 
Furtado; Nara 

SIC UNISC 2014 

2014 

Proposta de melhoria para a 
rentabilidade na produção de 

artefatos de concreto pré-
moldados 

Alberti; Furtado; 
Botassoli; Knak; 

Schwingel 
IV CONBREPRO 2014 

2014 
Otimização da produção de 

tampas para garrafas pet 

Alberti; Benitez; 
Muller; Costa; 

Furtado 
IV CONBREPRO 2014 

2014 
Método DMAIC na avaliação e 

sugestão de ferramentas 

Benitez; Alberti; 
Kipper; Silva; 

Schreiber 
IV CONBREPRO 2014 

2014 
Alinhamento da produção 

através de previsão de demanda 

Benitez; Pinto; 
Furtado; Nara; 

Alberti 
IV CONBREPRO 2014 

2014 
Utilizando a simulação de 

processos em uma produção de 
móveis seriados 

Alberti; Kruger; 
Mazzini; Furtado 

IV CONBREPRO 2014 

2014 

Similaridade socioeconômica e 
desempenho na produção de leite 

em municípios do Vale do 
Taquari – RS 

Guerra; Nara; Cyrne; 
Benitez; Furtado; 

Alberti 
ZOOTECNIA TROPICAL 

2014 
Fatores críticos de sucesso como 

diagnóstico em gestão por 
processos 

Alberti; Nara; 
Furtado; Kipper; 

Siluk 
HOLOS 

Fonte: Do Autor, 2014. 
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Apêndice 2 – Formulário padrão: Roteiro para contextualização. 
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Apêndice 3 – Formulário padrão: Avaliação dos FCS em GP. 
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Apêndice 4 – Formulário padrão: Análise das atividades. 
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Apêndice 5 – Formulário padrão: Pontos críticos na rede de relacionamentos. 
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Apêndice 6 – Formulário padrão: Avaliação do nível de maturidade. 
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Apêndice 7 – Formulário padrão: Roteiro para redesenho. 
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Apêndice 8 – Formulário padrão: Análise de indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 


