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RESUMO
O presente estudo teve por objetivo avaliar os resultados da adoção de um Escritório
de Processos em uma Instituição Federal de Ensino Superior (IFES), no caso a
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Escritórios de Processos
têm sido estruturados em organizações públicas com o propósito de formalizar ações
de Gestão de Processos de Negócio e aumentar a efetividade da entrega dos serviços
aos cidadãos. Peculiaridades inerentes a este contexto, como pouca flexibilidade a
mudanças e rigidez da estrutura organizacional, dificultam a consolidação do
Escritório de Processos neste setor. Neste estudo adotou-se uma abordagem
avaliativa chamada Colheita de resultados (Outcoming Harvesting) e foi baseado no
papel formativo e somativo da avaliação. Para tanto, recorreu-se aos procedimentos
da pesquisa bibliográfica, documental e de campo para a coleta dos dados e a
abordagem quantitativa para o tratamento dos dados. Embora, tenha sido averiguada
a ocorrência de algumas boas práticas gerenciais relacionadas à Gestão de
Processos, o que pode servir de inspiração para a instituição avaliada no seu processo
de mudança organizacional, foram comprovadas algumas deficiências. Os resultados
da avaliação demonstraram a baixa presença de diversas práticas elencadas pelo
referencial teórico (BPM CBOK V3.0), principalmente, aquelas relacionadas com o
monitoramento de desempenho e avaliação dos processos, o estabelecimento de
metas e indicadores de desempenho para avaliar os processos. Além disso, ficou
evidenciada a ausência de controle dos processos pelo Escritório de Processos da
IFES. E por fim, foi constatada a carência de programas de treinamento ajustados às
necessidades do processo. Essas evidências requerem a adoção de uma série de
ações para a correção dos desvios identificados. Com base nesses resultados, dentre
as recomendações destacam-se a institucionalização da Gestão de Processos de
Negócios para que se torne parte da cultura organizacional da IFES avaliada. Ainda
como sugestão, foi realçada a necessidade de elaboração de estratégias que levem
em consideração as dificuldades evidenciadas neste estudo avaliativo.
Palavras-chave: Avaliação. Gestão de Processos de Negócios. Escritório de
Processos. Instituição Federal de Ensino Superior.

ABSTRACT
The present study had the objective of evaluating the results of the adoption of a
Process Office in a Federal Institution of Higher Education (IFES), in this case the
Federal University of Rio de Janeiro (UNIRIO). Process Offices have been structured
in public organizations with the purpose of formalizing Business Process Management
actions and increasing the effectiveness of the delivery of services to citizens.
Peculiarities inherent to this context, such as little flexibility to changes and rigidity of
the organizational structure, make it difficult to consolidate the Office of Processes in
this sector. In this study we adopted an evaluation approach called Outcoming
Harvesting and it was based on the formative and summative role of the evaluation.
To do so, we used the procedures of bibliographical, documentary and field research
to collect the data and the quantitative approach to data treatment. Although some
good management practices related to Process Management have been investigated,
which may serve as inspiration for the institution evaluated in its process of
organizational change, some shortcomings have been proven. The results of the
evaluation demonstrated the low presence of several practices based on the
theoretical reference (BPM CBOK V3.0), mainly those related to the performance
monitoring and process evaluation, the establishment of goals and performance
indicators to evaluate the processes. In addition, it was evidenced the absence of
control of the processes by the Office of Processes of the IFES. Finally, the lack of
training programs tailored to the needs of the process was verified. These evidences
require the adoption of a series of actions to correct identified deviations. Based on
these results, the recommendations include the institutionalization of Business
Process Management so that it becomes part of the organizational culture of IFES
evaluated. Still as a suggestion, it was emphasized the need to elaborate strategies
that take into account the difficulties evidenced in this evaluative study.
Keywords: Evaluation. Business Process Management. Office of Processes. Federal
Institution of Higher Education.
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1 A GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO NAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS
1.1 A NECESSIDADE DA MODERNIZAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS
Na atualidade, a busca por qualidade na administração pública tornou-se
frequente. Conceitos como eficiência, eficácia e efetividade das organizações em
oferecer produtos e serviços aos cidadãos têm sido muito discutidos (PADRONES,
2015). Em virtude desse fato, constatou-se a necessidade de modificar a cultura
burocrática da administração pública (DE PAULA, 2015).
A

modernização

da

administração

pública

produziu

modificações

organizacionais no Estado brasileiro, incorporando novas ferramentas tecnológicas e
procedimentos de trabalho. De acordo com Tregear, Jesus e Macieira (2010, p. 17):

As organizações devem sempre buscar novas formas de melhorar o
serviço do cliente1, aproveitar as oportunidades, aumentar a
produtividade, melhorar a utilização dos recursos, aumentar a
flexibilidade e capacidade de adaptação à mudança. Novas
abordagens de Gestão de Processos de Negócio (do inglês, Business
Process Management, BPM) permitem tais resultados.

A Gestão de Processos de Negócio apresenta-se como uma inovação na
maneira de avaliar as operações de negócio diferenciando-se das estruturas
funcionais e tradicionais. Esta abordagem abrange todo o trabalho empreendido para
disponibilizar o produto ou serviço, independentemente de quais áreas funcionais
estejam envolvidas.
Segundo o guia Business Process Management CBOK V3.0, de autoria da
Association of Bussines Process Managament (ABPMP), um guia referencial para o
contexto e necessidades de aplicação de Gestão de Processos de Negócios no Brasil,
o objetivo da Gestão de Processos de Negócio consiste em tornar os processos
padronizados, o que resulta em aumento de produtividade e maior eficiência e menor
desperdício. Isso é realizado por meio de várias etapas, que envolvem análise de
rotinas, definição de metas, execução e monitoramento de tarefas, além da
administração do processo como um todo.

1

O termo “cliente” é usado no sentido geral para indicar qualquer pessoa ou grupo que recebe valor
de outros.
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Conforme Tregear, Jesus e Macieira (2010, p. 17), a filosofia da Gestão de
Processos de Negócio assim se resume:

Os processos de negócios são coleções de atividades multifuncionais
que oferecem valor aos clientes da organização e demais partes
interessadas. Eles são a forma como uma empresa entrega valor ao
seu cliente. Áreas funcionais não podem isoladamente fornecer valor
ao cliente. Disso resulta que uma organização executa sua estratégia
através de seus processos de negócios. Os processos de negócio são
a forma através da qual o valor é trocado entre os clientes e a
organização. Portanto, os processos de negócios precisam ser
cuidadosamente geridos e aprimorados continuamente para manter
uma constante troca de valor entre organização, clientes e demais
partes interessadas.

Para cumprir exigências de órgãos reguladores, o setor público se vê cada vez
mais compelido a adotar a gestão por processos. A partir do início da década de 1990,
o governo federal passou a implementar ações que visam melhor qualidade no
atendimento e aumento da produtividade. Dentre elas, cabe ressaltar a publicação do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015, que aborda o uso do meio eletrônico para
realização do processo administrativo no âmbito da administração pública federal
(BRASIL, 2015). Neste cenário, a Gestão de Processos de Negócio possibilita que
procedimentos administrativos e políticos sejam sistematizados, gerenciados e
conduzidos de forma mais eficaz (PAVANI, 2015).
Por consequência, essas técnicas passaram a contribuir com a reforma da
administração pública brasileira. Em virtude da concepção negativa que se tem do
paradigma burocrático de gestão do setor público, fortaleceu-se a convicção de que o
setor privado estabelece um modelo ideal de gestão (PEDRO, 2015). Entretanto, a
transferência dessas ferramentas para a realidade da administração pública não é tão
simples, pois a área pública possui peculiaridades próprias que abrangem desde
questões históricas como o clientelismo, o patrimonialismo e a burocracia, ainda
vigentes, além de tratar com os interesses da sociedade que, por vezes, apresentamse indefinidos (PEREIRA, 2015).
Para Chaves et al. (2015), a implantação da metodologia Gestão de Processos
de Negócio tem sido considerada por alguns autores como um meio de sustentação
ao aprimoramento gerencial na busca por melhores resultados. Segundo os autores,
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essa constatação é uma justificativa para a incorporação desse conceito no ambiente
das organizações públicas.
Na visão de Tregear, Jesus e Macieira (2010), a Gestão de Processos de
Negócio é a melhor alternativa para que as pessoas modifiquem o seu contexto
organizacional, resolvendo seus problemas, incrementando ideias e demonstrando os
resultados obtidos. Contudo, segundo esses autores, o aperfeiçoamento da Gestão
de Processos de Negócio é fortemente dependente de um local ou área que a
represente e atue como catalisador.
Nessa mesma linha, para Jeston e Nelis (2014), a efetivação das ações de
Gestão de Processos de Negócio pode ser amparada nas organizações, necessitando
do apoio de uma unidade organizacional denominada Escritório de Processos. A
literatura sugere que essa área pode apoiar as corporações, oferecendo uma unidade
com uma visão comum dos processos e apoio a cada uma de suas etapas, facilitando
o alcance dos resultados globais (OLIVEIRA, 2014).
De acordo com Tregear, Jesus e Macieira (2010), Escritório de Processos (do
inglês, Business Process Management Office) é uma unidade funcional responsável
por estabelecer regras, padrões e diretrizes necessários à implantação e continuidade
da Gestão de Processos. Com o objetivo de introduzir e apoiar a execução de
iniciativas de Gestão de Processos de Negócios, estas unidades têm sido amplamente
estabelecidas nas estruturas organizacionais (BRODBACK, 2013). Escritório de
Processos também é conhecido na literatura como Centro de Excelência de
Processos, Centro de Competência BPM (KHUSIDMAN, 2010).
Segundo Oliveira (2014), os Escritórios de Processos buscam principalmente
priorizar, implantar e manter processos de negócio em repositórios, além de monitorar
o desempenho destes e estabelecer práticas de Gestão de Processos de Negócios.
Para esse autor, o Escritório de Processos é um facilitador de iniciativas de Gestão
de Processos de Negócios.
Se analisado como um mecanismo de governanças, o objetivo desta estrutura
é definir e gerenciar padrões e regras que possibilitem a adoção de Gestão de
Processos de Negócios pela organização (TREGEAR; JESUS; MACIEIRA, 2010). Em
Oliveira (2014), o autor assevera que o estabelecimento de um Escritório de
Processos é um fator crítico de sucesso para iniciativas de Gestão de Processos de
Negócios. Segundo esse autor, sua estruturação pode trazer diversos benefícios
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como o entendimento adequado dos processos, desenvolvimento e aprimoramento
organizacional, além do funcionamento integrado e coordenado das atividades.

1.2 GESTÃO DE PROCESSOS COMO ALTERNATIVA DE MODERNIZAÇÃO
Uma organização que busca a excelência fundamenta-se na orientação por
processos. Este fundamento sinaliza que a instituição deve ser entendida e
gerenciada por meio de processos, objetivando a melhoria do desempenho e a
agregação de valor às partes interessadas. Além disso, estabelece que a organização
assimile e agrupe logicamente o conjunto dessas atividades, visando facilitar a tomada
de decisões e execução de ações (FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE, 2016).
Para uma melhor compreensão sobre Gestão de Processos, é preciso definir o
que se entende por processo de negócio. No contexto da Gestão de Processos, o
processo de negócio é um conjunto de atividades executadas de forma sequencial e
que apresentam uma relação lógica entre si. Essas atividades agregam valor aos
inputs (insumos) do processo, produzindo um resultado identificável sob a forma de
bens, serviços ou informações (os outputs). O produto do processo é sempre
orientado a um cliente, seja ele interno ou externo (MONTEIRO, 2003).
Figura 1 - Estrutura básica de um processo

Fonte: O autor (2017).

A Figura 1 exibe a estrutura básica de um processo e as suas interfaces com o
fornecedor e o cliente de um processo. Campos (2014) legitima essa estrutura ao
afirmar que o processo é qualquer atividade ou conjunto de atividades que toma um
input (entrada), adiciona valor a ele e fornece um output (saída) a um cliente
específico. Os processos utilizam os recursos da organização para oferecer
resultados objetivos (produtos/serviços) aos seus clientes.
Para Silva e Zaidan (2013):
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A Gestão por Processos é uma abordagem que se propõe a:
identificar, esboçar, executar, mensurar, monitorar, controlar, avaliar,
documentar e aperfeiçoar processos de negócio, automatizados ou
não, para atingir os resultados almejados de forma consistente e
alinhados com os propósitos estratégicos de uma organização.

Além disso, agrega às boas práticas da Gestão por Processos o conceito de
nível de maturidade e aplicação de métodos e recursos da tecnologia da informação
aos processos (BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CBOK, 2014).

1.3 AS PECULIARIDADES DE UM ESCRITÓRIO DE PROCESSOS
Ao compreender a importância da Gestão por Processos e adotar essa
metodologia, a organização necessita avaliar constantemente se os objetivos estão
sendo atingidos por intermédio da atualização dos seus processos. Em virtude disso,
mantem-se os padrões estabelecidos e os indivíduos envolvidos são informados
sobre as mudanças realizadas. É nesse contexto que se apresenta o denominado
Escritório de Processos. Ele permite que a gestão operacional das organizações
realize um considerável salto qualitativo, independentemente do porte da
organização, seja ela pública ou privada (OLIVEIRA, 2014).

1.3.1 Escritório de Processos: tipos, localização e atribuições
Um Escritório de Processos (do inglês, Business Process Management Office)
pode ser caracterizado como uma unidade relacional, normativa, coordenadora e
prescritiva, trabalhando com uma perspectiva sistêmica. As conexões ocorrem em sua
atuação como elo de intercomunicação entre as diferentes áreas envolvidas nos
processos. A atuação de um Escritório de Processos ocorre nos seguintes níveis:
a) Estratégico, por intermédio da definição das estratégias associadas aos processos,
do portfólio de processos e da definição dos processos críticos da organização; b)
Tático, pela avaliação e melhoria dos processos; c) Operacional, mediante a
documentação e implementação dos processos; e d) Controle, pela mensuração do
desempenho dos processo (OLIVEIRA, 2014).
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 Tipos de Escritório de Processos
Para Tregear, Jesus e Macieira (2010), o Escritório de Processos pode ser uma
unidade funcional totalmente apartada da instituição, ou integrar outras áreas tais
como: Tecnologia da Informação, Recursos Humanos, Escritório de Projetos ou
Planejamento. As particularidades do contexto organizacional irão determinar o local
adequado ao Escritório de Processos, embora haja a viabilidade de mudança ao longo
do tempo à medida que aumenta a maturidade dessa unidade.
Há três formatos de atuação do escritório de processos e, para cada uma delas,
um posicionamento específico dentro da estrutura organizacional da instituição. São
elas: a) Escritório normativo colaborativo; b) Escritório coordenador; c) Escritório
normativo e coordenador (OLIVEIRA, 2014).
O Escritório normativo colaborativo assume o papel de normatizar a gestão de
processos, passando pela governança, estratégia, pelo controle de qualidade, pelos
orçamentos, pela modelagem, pela implantação e melhoria continuada. Este formato
de Escritório seria responsável pelos tipos de processo gerenciais, de gestão do ciclo
de vida do desenho de processos e de suporte ao escritório.
O Escritório coordenador funciona em configuração complementar ao escritório
normativo. A função de normatizar a gestão de processos, divulgada na forma do
escritório normativo colaborativo, passa a ser incumbência das demais unidades
organizacionais encarregadas pelos processos.
O Escritório normativo e coordenador concentra as competências de
normatizar a gestão de processos e gerenciar o dia a dia dos mesmos. As demais
unidades organizacionais encarregadas pelos processos, somente sustentam as
práticas do escritório.
 Posicionamento do Escritório de Processos
A definição sobre onde posicionar na estrutura organizacional o Escritório de
Processos depende de diversos fatores (OLIVEIRA, 2014). Alguns deles serão
expostos a seguir.
Recomenda-se levar em consideração o equilíbrio de poder necessário ao
desempenho das organizações. Centralizar muitas responsabilidades em apenas uma
unidade pode ocasionar mais perturbações que soluções. Contudo, em circunstâncias
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de grandes mudanças, talvez seja indispensável atribuir maior autoridade ao
escritório.
Caso o objetivo seja instaurar a Gestão por Processos na organização inteira,
o Escritório de Processos poderá ficar submetido de maneira direta ao gestor principal.
Há a viabilidade de se combinar a centralização e descentralização da
normatização, da coordenação do dia a dia e do controle, em uma mesma proposta
de projeto. Uma possibilidade seria centralizar a normatização (ciclo de vida do
desenho de processos) e descentralizar a execução (gestão do dia a dia). O controle
tem a tendência a ser centralizado.
Se o objetivo for administrar os processos com algum destaque, uma unidade
organizacional específica poderá ser escolhida. Por exemplo, caso a ênfase seja a
Tecnologia da Informação, o escritório terá o privilégio de fornecer melhorias,
determinar coordenação no dia a dia e difundir o aprendizado com uso acentuado de
recursos tecnológicos. Contudo, terá a desvantagem da característica dificuldade de
alinhamento entre negócios e Tecnologia da Informação.
 Atribuições do Escritório de Processos
Conforme Tregear, Jesus e Macieira (2010), o Escritório de Processos é o
administrador das metodologias, um referencial de recomendação e direcionamento,
um ponto de coordenação para todo trabalho de processo. Uma vez que o nível de
maturidade em gestão por processos aumente, as unidades de negócio terão
ampliado competências (pelos esforços do Escritório de Processos) para se incumbir
das iniciativas de processos com menor suporte do Escritório de Processos.
Em uma primeira etapa, quando ocorre a instauração de um Escritório de
Processos, faz-se necessário produzir um conjunto de documentos, tendo em vista a
orientação e organização da entidade. Isso se dá por intermédio da formalização e
padronização dos seus processos e da definição de regras e limites de atuação para
os seus colaboradores (TREGUEAR; JESUS; MACIEIRA, 2010).
Após a produção desses documentos, um conjunto de atividades é projetado
em diagramas de fluxos, denominados de mapas de processos. Essa é uma
ferramenta gerencial que possibilita registrar um processo de forma compacta, com o
objetivo de facilitar a compreensão e a visualização dos processos descritos nas
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políticas e procedimentos, possibilitando uma célere tomada de decisão no
realinhamento destes (BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CBOK, 2014).
De acordo com Oliveira (2014), as especificações das funções do Escritório de
Processos estão associadas principalmente a como executar a gestão de processos.
Essas funções são descritas em uma ordenação lógica temporal e segmentadas em
quatro tipos de processos, são eles: gerenciais, gestão do ciclo de vida do desenho
dos processos, gestão dos processos no dia a dia e suporte ao Escritório de
Processos.
O detalhamento de cada Escritório de Processos a ser instituído em uma
organização deve levar em conta as especificidades da mesma (BRODBACK, 2013).
Portanto, sua implantação tende a ser específica à realidade e à estratégia adotada
por cada organização.

1.4 O CONTEXTO ORGANIZACIONAL DA INSTITUIÇÃO AVALIADA
As universidades públicas brasileiras partilham das características de
organizações complexas e, ao mesmo tempo que são burocráticas, possuem a
necessidade de adotar concepções e métodos da administração privada, tais como
enfoque na gestão da qualidade dos serviços prestados ao cidadão, competência,
eficiência e eficácia (BRODBACK et al., 2013).
A Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)2, instituição de
direito público integrante do Sistema Federal de Ensino Superior, não foge a essa
dualidade. Originou-se da reunião de estabelecimentos isolados de ensino superior
(UNIRIO, 2016a). Sua consequente dimensão concorreu para aumentar a
complexidade organizacional. Possui um Campus, cinco unidades acadêmicas e
cinco centros acadêmicos. São 18 escolas no total, três institutos, 26 polos, cinco
bibliotecas e um hospital. A Unirio oferece, atualmente, 43 cursos de graduação
presenciais e quatro cursos de graduação à distância. Para isso, a instituição possui
899 docentes e 1100 técnicos-administrativos (UNIRIO, 2016b).
Devido a sua natureza pública, a Unirio apresenta uma estrutura organizacional
funcional e hierarquizada, ou seja, suas unidades trabalham isoladamente. Dessa
2

A Unirio tem origem na Federação das Escolas Isoladas do Estado da Guanabara (FEFIEG), criada
pelo Decreto-Lei nº 773 de 20 de agosto de 1969 (UNIRIO, 2016a).
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maneira, buscam seus próprios objetivos, sem tomar ciência do processo, em que
suas atividades são inseridas como um todo (SANTOS, 2012).
Como organização pública, a Unirio visa o atendimento das necessidades do
cidadão com transparência, integridade e eficiência. Sua verba de manutenção advém
de impostos que são pagos pela sociedade à máquina pública, tornando indispensável
a prestação de contas dos gastos. Em virtude da sua característica de organização
pública, a Unirio possui uma estrutura rígida controlada por leis e regulamentações
que, em alguns casos, impedem a flexibilidade nos processos de negócio. Essa
peculiaridade requer um ritmo mais lento na tomada de decisão devido ao excesso de
burocracia.
Com o intuito de reverter as peculiaridades associadas ao cenário descrito, a
Unirio, baseando-se nos órgãos supervisores da política nacional de educação, por
exemplo o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPOG), teve a
iniciativa de estruturar um Escritório de Processos. Esse Escritório, criado em 2013,
tem o objetivo de modelar o fluxo de seus processos organizacionais, por meio da
Gestão de Processos de Negócio. A motivação para essa iniciativa se deu em função
da:
a) deficiência de uma visão sistemática dos processos alinhada aos objetivos
estratégicos;
b) necessidade de metodologias para o melhoramento de processos e
posterior controle e execução;
c) falta de padronização na execução de atividades relacionadas à Gestão de
Processos de Negócio;
d) carência de constituir uma unidade responsável por coordenar a iniciativa
de Gestão de Processos de Negócio na instituição de forma estruturada (TREGEAR;
JESUS; MACIEIRA, 2010).
Após três anos de funcionamento, verificou-se a necessidade de se identificar,
na Unirio, os resultados da estruturação da Gestão de Processos de Negócio, por
intermédio do Escritório de Processos. A metodologia da Gestão por Processos de
Negócios na Unirio nunca passou por um processo sistematizado de avaliação,
contando apenas com feedbacks originados de discussões, reuniões e treinamentos.
Tem sido com base nas informações dessas avaliações pontuais que a metodologia
instituída tem passado por adequações (UNIRIO, 2016c).
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Na opinião de Lessa (2016), tanto no setor público quanto no setor privado, a
Gestão de Processos de Negócio envolve a documentação e a melhoria contínua de
processos de negócio. No entanto, as peculiaridades inerentes ao setor requerem a
condução de uma abordagem distinta para este contexto a fim de que a iniciativa de
Gestão de Processos de Negócio obtenha sucesso. Torna-se assim apropriado
conduzir um estudo abrangente sobre o tema, em período mais recente, de modo a
adquirir insumos para aperfeiçoamentos e melhorias nas políticas da IFES avaliada.

1.5 OBJETIVO E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO
O objetivo deste estudo é avaliar os resultados da adoção da metodologia de
Gestão de Processos de Negócio na Unirio, por intermédio de um Escritório de
Processos.
A gestão que trabalha na busca pela melhoria contínua deve estar empenhada
com o desenvolvimento dos processos (KANAANE; FIEL FILHO; FERREIRA, 2010).
Em virtude disso, são importantes o acompanhamento e a avaliação constante destes,
de modo a reconhecer os seus pontos de sucesso, as suas falhas e os prováveis
pontos suscetíveis de melhorias.
Embora a Gestão por Processos de Negócios produza resultados com grande
impacto nas empresas e sua adoção esteja aumentando nos últimos anos, ainda não
há um consenso em torno desse fato. Entre os mais variados tópicos relacionados
que são passíveis de discussão está a forma como ocorre a gestão efetiva das
instituições em torno dos seus processos (HAMMER, 2013).
Diante disso, apesar de existirem diversas iniciativas direcionadas à gestão dos
processos, essas usualmente são conduzidas de maneira isolada dentro das
organizações, gerando melhorias descontinuadas, desperdício de recursos e um
retorno sobre o investimento menor do que o esperado (OLIVEIRA, 2014).
Além da necessidade de deter as capacidades demandadas à Gestão por
Processos, as empresas observam a crescente complexidade e abrangência dos
processos nas organizações. Brodback et al. (2013) já alertavam sobre a frequência
com que a modelagem, a melhoria, a implantação, e a coordenação de processos têm
ocorrido de forma isolada, restringindo os benefícios que podem ser obtidos. Dessa
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forma, é cada vez maior a necessidade de empresas e instituições se estruturarem
para gerenciar seus processos.
A importância deste estudo avaliativo se evidencia pelos resultados dos
aspectos envolvidos na estruturação da Gestão de Processos de Negócio, por
intermédio de um Escritório de Processos, em uma Instituição Federal de Ensino
Superior. Com base nos estudos bibliográficos realizados, percebe-se que o Escritório
de Processos é um elemento chave na coordenação dos esforços para o sucesso da
gestão de processos organizacionais.
Assim, justifica-se o presente estudo, pela necessidade de se obter o feedback
a partir de uma avaliação projetada, buscando, aprimorar as políticas públicas,
recomendando e sugerindo modificações na formulação, na implementação e nos
resultados dessas políticas, programas e projetos. Esse aprimoramento é
possibilitado pela avaliação.
Além disso, a revisão de estudos revelou uma carência em relação à
apresentação de resultados da estruturação de um Escritório de Processos na
administração pública, especificamente em Instituições Federais de Ensino Superior
no Brasil. Dessa forma, o estudo poderá trazer contribuições a outras instituições
interessadas no tema e que compartilhem de necessidades semelhantes.

24

2 GESTÃO DE PROCESSOS NA UNIRIO
Este capítulo destina-se a apresentar o Escritório de Processos implantado na
UNIRIO, especialmente ao que tange a sua evolução, metodologia utilizada, o atual
estágio de funcionamento e o contexto no qual atua, considerando os resultados
obtidos objeto deste estudo, até o início desta avaliação. Por último, descreve o
referencial teórico utilizado na condução dos procedimentos metodológicos.

2.1 EVOLUÇÃO E APLICAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS NA UNIRIO
O estabelecimento da Gestão de Processos de Negócio na Unirio teve início
no segundo semestre de 2011. Sob a responsabilidade da Pró-reitoria de
Planejamento, foi criada a Coordenadoria de Gestão Corporativa de Processos, cujos
trabalhos seriam conduzidos por um Coordenador nomeado para essa área. Após
formação da equipe de trabalho, um dos primeiros projetos da coordenação foi a
construção da gestão por processos da instituição (UNIRIO, 2016a).
O projeto, na época, teve como objetivo identificar, detalhar, modelar, validar e
publicar os processos de negócio da instituição criando a cadeia de valor da
organização pública. O termo cadeia de valor representa um conjunto de ações ou
processos inter-relacionados que produz um serviço ou produto com valor para o
cliente. Por exemplo, na Unirio, o processo de férias automatizado atende com mais
qualidade as necessidades (valor agregado) dos servidores (clientes). A maneira
como as atividades dessa cadeia são realizadas determina os custos e afeta os lucros,
tendo esse conceito sido introduzido por Michael Porter em 1985.
A primeira etapa desse projeto foi realizada junto a cada unidade organizacional
para identificar os macroprocessos da instituição. Na segunda etapa abordou-se a
apresentação e discussão dessa visão em alto nível com os responsáveis por cada
uma das unidades organizacionais principais da instituição. A terceira etapa passou a
detalhar os macroprocessos, chegando ao nível operacional, buscando tornar mais
claras as atividades realizadas na instituição.
A necessidade de orientações sobre a estruturação de um Escritório de
Processos levou a organização a firmar um convênio com uma consultoria externa
para atuar em parceria com os servidores da instituição. Firmado o convênio, a equipe
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externa se inseriu na organização e iniciaram a intervenção tendo os servidores como
participantes ativos na construção do Escritório de Processos.
Mais recentemente, conforme Resolução interna de outubro de 2013 (UNIRIO,
2016c), foi criada a Seção de Modelagem de Processos que ficou subordinada à
Diretoria de Tecnologia de Informação e Comunicação da instituição. Em virtude
disso, a Seção de Modelagem de Processos ficou responsável pela Gestão de
Processos de Negócio, realizando o papel de um Escritório de Processos, atuando,
substancialmente, em processos automatizados.
Desde então, a Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação, por
intermédio de sua Seção de Modelagem de Processos, passou a realizar o trabalho
de mapeamento e modelagem dos processos dos diversos setores e Pró-reitorias da
instituição, sugerindo melhorias e, quando possível, informatizando ou ampliando o
uso da ferramenta de gestão corporativa atualmente adotada.
Após a sua constituição, a Seção de Modelagem de Processos busca,
atualmente, identificar processos cruciais a partir da estratégia definida pela Diretoria
de Tecnologia de Informação e Comunicação e gerenciá-los com base em um enfoque
sistêmico e integrado. Além de implantar melhorias nos processos, que devem ser
atingidas a partir de abordagens estruturadas, que permitam desenvolvimento e
originem mudanças que produzam efeitos benéficos e sustentáveis ao desempenho
do processo.
Além disso, a Seção de Modelagem de Processos empenha-se em identificar
oportunidades de melhorias significativas para os processos críticos, aumentando
assim o desempenho da instituição, concentrando esforços em processos
automatizados e ampliando esses parâmetros posteriormente. Essas ações primam
pelos seguintes valores: o interesse público, a qualidade, a ética e a transparência.
O termo Business Process Management (BPM), traduzido de forma literal, pode
ser entendido de formas diferentes de acordo com o contexto da sua aplicação. Ele
pode ser interpretado como “Gestão de Processos” ou como “Gestão por Processos“.
Em geral, o Gerenciamento de Processos revela uma iniciativa de adoção da filosofia
de BPM, representando uma tendência na mudança de gestão que começa pelos
processos e se expande para a organização (TREGEAR; JESUS; MACIEIRA, 2010).
Tem-se a Gestão de Processos quando um ou mais processos da organização
são gerenciados, o que implica que eles sejam identificados, modelados, executados
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conforme a modelagem, monitorados na sua execução e submetidos a melhorias.
Uma organização que possui processos gerenciados é, portanto, uma instituição que
aplica a Gestão de Processos (BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CBOK, 2014).
A Gestão de Processos, é premissa para a aplicação da metodologia BPM em
uma organização na sua abordagem completa, por intermédio da Gestão por
Processos. A adoção da Gestão por Processos implica em garantir que a instituição
é de fato gerenciada através de seus processos: ou seja, a Gestão de Processos é
aplicada a todos os seus processos: administrativos e operacionais (TREGEAR;
JESUS; MACIEIRA, 2010).
Em virtude da Unirio apresentar características de uma instituição que opera
com Gerenciamento de Processos de Negócios para gerir os seus processos essa
será a referência de metodologia BPM para este estudo avaliativo.

2.2 METODOLOGIA DE TRABALHO E SITUAÇÃO ATUAL DA SEÇÃO DE
MODELAGEM DE PROCESSOS
A Seção de Modelagem de Processos, vinculada à Diretoria de Tecnologia da
Informação e Comunicação, tem o seu fluxo de atuação conforme a sequência a
seguir:
 recebe uma nova demanda (definida pela Direção da Diretoria de Tecnologia
da Informação e Comunicação);
 realiza Mapeamento do Processo (identificar o processo atual, levantar
legislação, fazer um diagnóstico do processo);
 verifica se necessita solução de Tecnologia da Informação e encaminha para
área responsável;
 realiza Modelagem de Processo (proposta de melhoria, diagrama do
processo modelado);
 acompanha implementação das melhorias;
 documenta e Publica documentação no site da Seção de Modelagem de
Processos;
 mantem a documentação atualizada.
Quanto aos trabalhos realizados nessa Seção, são priorizadas as atividades
que necessitam de melhorias, especialmente aquelas cujos processos serão
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automatizados por intermédio do uso de recursos de Tecnologia da Informação. E,
através do alinhamento da governança de processos aos objetivos estratégicos da
Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação, busca-se organizar as
demandas existentes por meio de uma análise entre os diferentes tipos de projetos.
Ao final de cada projeto a Seção de Modelagem de Processos procura
disponibilizar em seu site toda a documentação a respeito dos processos
automatizados. Dentre os documentos, o Manual de Políticas e Procedimentos e o
Documento de Simplificação e Modernização do Processo, incluindo dados referentes
aos projetos de processos finalizados ou em elaboração. Além disso, a página
também funciona como uma ferramenta de divulgação e um canal de comunicação e
disseminação das ações de Gestão de Processos de Negócios.
Atualmente, existem duas frentes de trabalho atuando na Seção de Modelagem
de Processos (Escritório de Processos). Uma delas é a equipe interna, formada por
servidores da Unirio. A outra equipe é composta por um consultor externo que executa
o trabalho de reestruturação e acompanha a implantação dos processos em conjunto
com a equipe da instituição. Essa seção está subordinada a Diretoria de Tecnologia
da Informação e Comunicação e trabalha apenas com processos que precisam de
soluções de Tecnologia da Informação.
Em síntese, a Seção de Modelagem de Processos apoia a implantação da
Gestão por Processos de Negócio na instituição avaliada.

2.3 SUPORTE TEÓRICO PARA UM ESCRITÓRIO DE PROCESSOS
Em geral, para mensurar os resultados de iniciativas de Gestão de Processos
de Negócios, toma-se por base os modelos que são referências na área e comumente
aplicados na medição e análise de processos segundo estudos publicados conforme
Association of Business Process Management - Brasil (ASSOCIATION OF
BUSINESS PROCESS MANAGEMENT PROFESSIONALS BRAZIL CHAPTER,
2017) e o referencial teórico Business Process Management CBOK V3.0 (BUSINESS
PROCESS MANAGEMENT, 2014). São eles:
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2.3.1 Modelo de Excelência da Gestão (MEG) da Fundação Nacional da
Qualidade
Em 1991, foi instituída no Brasil a Fundação para o Prêmio Nacional da
Qualidade (atual Fundação Nacional da Qualidade – FUNDAÇÃO NACIONAL DA
QUALIDADE), organização não governamental, sem fins lucrativos, fundada por 39
organizações, públicas e privadas, para administrar uma premiação semelhante ao
Malcolm Baldrige National Quality Award (FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE,
2016).
O novo Modelo de Excelência da Gestão (MEG), lançado em outubro de
2016, em sua 21ª edição, é o carro-chefe da Fundação Nacional da Qualidade para a
concretização da sua missão, que é a de estimular e apoiar as organizações
brasileiras no desenvolvimento e na evolução de sua gestão para que se tornem
sustentáveis, cooperativas e gerem valor para a sociedade e outras partes
interessadas (FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE, 2016).
O Modelo de Excelência da Gestão, apresenta uma metodologia de diagnóstico
da gestão desenvolvida com forte ênfase no ciclo PDCL (Plan, Do Check e Learning)
que é utilizado para realimentar o sistema com novas aprendizagens, de forma a se
promover a melhoria contínua, a partir do que realmente foi aprendido pela
organização. Esse instrumento de avaliação, de preenchimento também simplificado,
é voltado às organizações que desejam conhecer, em detalhes, a maturidade de sua
gestão ou participar de reconhecimentos baseados no Modelo de Excelência da
Gestão (FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE, 2016).
Esses critérios de excelência se constituem em alicerces sobre os quais as
organizações devem estruturar seu modelo de gestão (FUNDAÇÃO NACIONAL DA
QUALIDADE, 2016). Em função de sua flexibilidade e simplicidade de linguagem, e,
principalmente, por não prescrever ferramentas e práticas de gestão específicas, o
Modelo de Excelência da Gestão é útil para avaliação, diagnóstico e orientação de
qualquer tipo de organização.
Entretanto, segundo a Fundação Nacional da Qualidade (2016), não é possível
avaliar um nível de desempenho sem compará-lo a alguma coisa. Usualmente, essa
comparação é feita com referenciais de competidores, média do mercado ou do setor
de atuação e de excelência. Se a organização não tem dados comparativos para
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apresentar, o que é muito comum em organizações em estágios iniciantes na
metodologia FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE-MEG, será impossível avaliar
o seu nível de desempenho. Em virtude disso, infere-se, com base em Fundação
Nacional da Qualidade (2016), que esse Modelo define o grau de maturidade da
gestão de qualquer tipo de organização, não sendo sua finalidade a avaliação isolada
dos resultados de uma iniciativa de Gestão de Processos de Negócios.

2.3.2 A taxonomia da ELO GROUP
Fundado no Parque Tecnológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) – um dos mais avançados Centros de Pesquisa e Desenvolvimento da
América Latina – a ELO GROUP é um spin-off (derivação) do Grupo de Produção
Integrada da UFRJ (ELO GROUP, 2016).
A ELO GROUP propõe uma categorização de ganhos advindos da Gestão de
Processos de Negócios, por intermédio de uma taxonomia que abrange qualquer
benefício que possa ser obtido a partir de uma iniciativa de Business Process
Management, independentemente de sua natureza, prazo de acontecimentos,
longevidade, etc.
Essa taxonomia faz uma distinção entre ganhos tangíveis e intangíveis. Os
ganhos tangíveis são aqueles percebidos e medidos de forma objetiva (por meio de
indicadores, pesquisas, percepções, etc.) e muitas vezes transformados em ganhos
financeiros. Os ganhos intangíveis são aqueles de mais difícil quantificação. São
benefícios que existem, embora muitas vezes passem despercebidos por aqueles que
os desfrutam, como exemplo pode-se citar a melhor interface entre as áreas (ELO
GROUP, 2016).
Segundo Elo Group (2016), por intermédio dessa taxonomia é possível realizar
uma avaliação de iniciativas em Gestão por Processos de Negócios. Essa proposta é
apresentada como um checklist completo, o qual fornece subsídios às mensurações
de resultados que se pretende alcançar. Para mensurar o retorno sobre investimento
(em inglês, Return on Investment - ROI), também chamado de taxa de retorno, é
utilizado um indicador, expresso em porcentagem, para medir a eficiência de um
investimento. É um modelo muito popular devido à sua versatilidade e simplicidade.
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BPM ROI é o ‘retorno sobre investimento’ associado a qualquer tipo de iniciativa
que envolva processos desde a criação ou alteração de processos como terceirização
e implantação de sistemas até iniciativas de adoção de Gestão de Processos de
Negócios como treinamentos em conceitos de processos e implantação de um
Escritório de Processos.
Segundo Elo Group (2016), o cálculo do ROI de iniciativas de gestão não é uma
tarefa fácil. O ROI é um indicador financeiro que quando aplicado no ambiente
organizacional traz algumas dificuldades adicionais.
Quando se faz um paralelo entre o mundo financeiro, onde a discussão de ROI
já é madura, e o mundo organizacional, onde a discussão se encontra muito incipiente,
vê-se que existem diferenças fundamentais que geram essa disparidade.
A mudança trazida por uma iniciativa de Gestão por Processos de Negócios
possui essa mesma dificuldade de mensuração completa, uma vez que mexe com
essas relações internas. Estes desafios deverão ser enfrentados quando se decide
por avançar neste tema. Cabe ressaltar que devido a estas dificuldades e ao esforço
exigido para o cálculo do ROI, nem toda iniciativa de BPM precisa passar por esta
análise para ser conduzida na organização.
Em virtude disso, conforme Elo Group (2016), é fundamental a identificação
dos resultados de uma iniciativa de BPM para o cálculo do ROI que será obtido por
intermédio da mensuração desses resultados. Portanto, a Taxonomia, proposta pela
ELO GROUP, é uma ferramenta importante na obtenção do BPM ROI, mas não dos
resultados de uma iniciativa de Gestão de Processos de Negócios.

2.3.3 O Modelo CMM
O modelo Capability Maturity Model (CMM) foi desenvolvido pelo Software
Engineering Institute (SEI), ligado à Universidade Carnegie Mellon, localizada em
Pittsburgh, estado da Pennsylvania, Estados Unidos. Esse instituto é um centro de
pesquisa e desenvolvimento criado pelo Departamento de Defesa Norte-Americano
em 1984, com o objetivo de estabelecer um padrão de qualidade para o software
desenvolvido inicialmente em 1991 para as forças (SOFTWARE ENGINEERING
INSTITUTE, 2016).
O cerne do modelo CMM está na documentação e na qualidade dos processos
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que, segundo seus idealizadores, estão na base dos principais problemas de
desenvolvimento de software. Suas principais premissas são: é preciso conhecer e
entender o processo para que se possa realizar alguma melhoria, e que a qualidade
do produto é reflexo da qualidade do processo utilizado em seu desenvolvimento. O
CMM preconiza uma evolução da organização mediante níveis ou estágios de
maturidade da capacitação. A estrutura de níveis de maturidade do CMM está
baseada nos princípios de Gerência da Qualidade Total, e cada um deles estabelece
um conjunto de metas que, se atendidas em conjunto, melhoram a capacitação da
organização. Dessa forma, espera-se que as organizações passem a desenvolver
softwares de forma mais organizada, com menos problemas de qualidade e menos
erros de estimativa de prazo e recursos (SOFTWARE ENGINEERING INSTITUTE,
2016).
A estrutura do CMM é baseada em cinco níveis de maturidade que definem
qual é a capacitação do processo de desenvolvimento de software da organização.
Cada nível (com exceção do nível 1) é composto por várias Áreas-Chave de Processo
(ACPs), que conduzem ao alcance de metas de melhoria do processo para se atingir
um determinado nível de maturidade.
Segundo o Software Engineering Institute (2016), o modelo CMM pode ser
executado em qualquer organização, cujo foco seja o desenvolvimento de um produto
para o atendimento às necessidades de clientes externos ou internos, ou seja,
praticamente qualquer organização.

2.3.4 O Modelo CMMI
O Modelo Integrado de Maturidade em Capacitação ou CMMI (Capability
Maturity Model Integration) é um modelo de avaliação de qualidade organizacional de
processos para o desenvolvimento de produtos e serviços, também criado pelo
Software Engineering Institute (SEI) da Universidade Carnegie Mellon (USA).
O Modelo Integrado de Maturidade em Capacitação avalia a qualidade dos
processos de desenvolvimento de produtos. Ele contém práticas que cobrem Gestão
de Projeto, Gestão de Processos, Engenharia de Sistemas, Engenharia de Hardware,
Engenharia de Software e outros processos de suporte utilizados em desenvolvimento
e manutenção de produtos tecnológicos. Esse modelo fornece uma estrutura para
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organizar etapas evolutivas em cinco níveis de maturidade, que colocam fundamentos
sucessivos para a contínua melhoria do processo, organizando as áreas de
processos. Estas, por sua vez, contêm metas gerais e específicas, bem como práticas
também genéricas e específicas.
Nível de maturidade é um estágio evolutivo bem definido em direção à melhoria
de processo. Cada nível de maturidade fornece uma camada de fundamentos para a
melhoria contínua do processo, provendo a forma de predizer a performance futura
da organização em uma disciplina ou conjunto de disciplinas (SOFTWARE
ENGINEERING INSTITUTE, 2016).
Segundo Software Engineering Institute (2016), o principal valor do CMMI está
em avaliar a habilidade de desenvolver o software e melhorar sua capacidade. Neste
modelo, uma área de processo é um agrupamento de práticas relacionadas que atuam
coletivamente para satisfazer objetivos pré-determinados, o que é essencial para se
conseguir uma melhora significativa.
Buscar um processo de melhora de software eficiente e eficaz é o maior
objetivo de empresas de software comprometidas com uma produção de alta
qualidade dentro de um tempo e orçamento razoável (SOFTWARE ENGINEERING
INSTITUTE, 2016).
Em virtude do que foi mencionado, percebe-se que ambos os modelos (CMM
e CMMI) tratam da qualidade dos processos, seus modelos analisam diversos
aspectos de um processo e mostram porque ele é bom ou ruim, mas não dizem como
melhorá-lo. Além disso, os modelos definem o grau de maturidade da gestão de
qualquer tipo de organização e de seus processos, não sendo a finalidade dos
mesmos a avaliação dos resultados de uma iniciativa voltada para a Gestão de
Processos de Negócios, objetivo do presente estudo avaliativo.

2.3.5 Síntese dos modelos
Na busca de um modelo para atender o objetivo deste estudo avaliativo, após
pesquisa na literatura e em artigos publicados, evidenciou-se a carência de um
mecanismo que avalie iniciativas

de Gestão de Processos de Negócio,

especificamente de Escritórios de Processos em IFES. Em virtude disso, o autor
elaborou um quadro comparativo entre os modelos FUNDAÇÃO NACIONAL DA
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QUALIDADE-MEG, o modelo da ELO Group, o CMM (Capability Maturity Model ou
Modelo de Maturidade em Capacitação), o CMMI (Capability Maturity Model
Integration ou Modelo de Maturidade da Capacidade – Integração) e o do SEI
(Software Engineering Institute), destacando as características do guia de Gestão de
Processos de Negócios (BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CBOK, 2014).
O resultado dessa análise evidenciou o delineamento de um possível
referencial bastante apropriado para avaliar, de forma abrangente, um Escritório de
Processos em uma IFES. Considerando que ele abarca as características dos
modelos existentes e os amplia acrescentando outras, conforme pode ser observado
no Quadro 1.
Quadro 1 – Comparativo entre métodos para análise de processos
Características
Conhecer os possíveis impactos que ações em
Gestão de Processos podem ter em uma
organização.
Entender a extensão do impacto de
determinada mudança na organização
Fornecer subsídios para uma análise mais
cuidadosa sobre os efeitos de curto e longo
prazo que se confundem em ações de Gestão
de Processos de Negócios
Propor uma categorização de ganhos
advindos de iniciativas de Gestão de
Processos de Negócios
Apresentar um checklist que dá norte às
mensurações de resultados que se pretende
alcançar
Abranger os benefícios que possam ser
obtidos a partir de uma iniciativa de Gestão de
Processos de Negócios
Capacidade de identificar e distinguir possíveis
ganhos tangíveis e intangíveis em ações
ligadas à Gestão de Processos de Negócios
Identificar resultados com uma determinada
iniciativa em Gestão de Processos de
Negócios
Fornecer subsídios para calcular retorno de
investimentos
Avaliar nível de desempenho de ações em
Gestão de Processos de Negócios sem dados
comparativos

FNQMEG

Metodologias
Elo
CMM CMMI Desejável
Group

__

X

__

__

X

__

__

__

__

X

__

__

__

__

X

__

X

__

__

X

__

X

__

__

X

__

X

__

__

X

__

X

__

__

__

__

__

__

__

X

X

X

__

X

X

__

X

X

X

X

(Continua)
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(Conclusão)
Características
Possibilitar uma avaliação isolada dos
resultados de uma iniciativa de Gestão de
Processos de Negócios
Proporcionar subsídios para definição do grau
de maturidade da Gestão de toda organização
Estabelecer um padrão de qualidade para o
desenvolvimento de softwares
Fornecer subsídios para que a organização
possa desenvolver softwares com mais
qualidade
Analisar os diversos aspectos de um processo
e demonstrar como melhorá-lo
Avaliar os processos das diversas áreas
organizacionais
Avaliar o nível de implementação de um
programa específico ou o nível de qualidade
dos processos para alcançar a melhoria
contínua dos mesmos

FNQMEG

Metodologias
Elo
CMM CMMI Desejável
Group

__

X

__

__

X

X

X

__

__

X

__

---

X

X

__

__

X

X

X

X

__

__

__

__

X

X

X

__

__

X

X

X

X

X

X

Fonte: O autor (2017).

Diante do exposto, a proposta desejável, indicada para coleta de dados deste
estudo avaliativo, foi aquela que apresentou os seguintes itens como um diferencial
em relação às demais propostas:
 entender a extensão do impacto de determinada mudança na organização;
 fornecer subsídios para uma análise mais cuidadosa sobre os efeitos de
curto e longo prazo que se confundem em ações de Gestão de Processos de
Negócios;
 identificar resultados com uma determinada iniciativa em Gestão de
Processos de Negócios;
 analisar os diversos aspectos de um processo e demonstrar formas de
melhoramento.
Por meio dos resultados obtidos na análise comparativa entre os modelos de
processos, infere-se que a proposta desejável se apresenta como a mais completa
para a coleta de dados deste estudo avaliativo em virtude de contemplar a maioria
dos critérios elencados no Quadro 5 (Consolidação das evidências constatadas nos
questionários dos perfis com conhecimento sobre processos). Além disso, a principal
vantagem está no fato do modelo destacado usar na íntegra o referencial teórico para
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Gestão de Processos (Business Process Management CBOK V3.0), o que contrasta
com os demais modelos comparados, pois eles são modelos proprietários, ou seja,
têm critérios e mecanismos próprios distintos entre si.

36

3 METODOLOGIA
Neste capítulo serão descritos os procedimentos metodológicos para a
efetivação deste estudo avaliativo. Apresentam-se as questões avaliativas que
nortearam esses procedimentos, bem como a cronologia das etapas seguidas a fim
de alcançar os objetivos estipulados. Na sequência, descreve-se a abordagem
avaliativa adotada, a construção e validação dos instrumentos utilizados, os
participantes do estudo e a forma como os dados foram coletados, tratados e
consolidados.

3.1 QUESTÕES AVALIATIVAS
A partir do objetivo proposto, o estudo avaliativo foi norteado pelas seguintes
questões:
1) Até que ponto os resultados da aplicação do Escritório de Processos, na
Unirio, atenderam os benefícios da Gestão de Processos de Negócios, sob a ótica
dos Especialistas?
2) Até que ponto os resultados da aplicação do Escritório de Processos, na
Unirio, atenderam os benefícios da Gestão de Processos de Negócios, sob a ótica
dos Gestores de processo?
3) Em que medida os produtos e/ou serviços, após a implantação do Escritório
de Processos na Unirio, atenderam às expectativas dos Clientes de processo?
De forma mais assertiva, a avaliação buscou verificar os resultados do
Escritório de Processos na Unirio com base nos três perfis que compõem a estrutura
básica de um processo.

3.2 ABORDAGEM AVALIATIVA
No presente estudo avaliativo foi utilizada a abordagem denominada Colheita
de resultados (Outcome Harvesting) proposta por Wilson-Grau e Britt (2012). Essa
abordagem se estrutura em seis etapas (Figura 2). Segundo os autores, os seis
fundamentos devem ser tomados mais como princípios orientadores, do que fórmulas
rígidas a serem seguidas. No entanto, a aplicação rigorosa de todos os seis princípios
visa dar mais credibilidade ao processo de colheita de resultados.
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Figura 2 - Etapas da abordagem colheita de resultados

Fonte: O autor (2017). Adaptado de Wilson-Grau e Britt (2012).

A abordagem avaliativa Colheita de resultados pode ser personalizada para as
necessidades específicas de seus usuários (WILSON-GRAU; BRITT, 2012). As seis
etapas dessa abordagem foram aplicadas com adaptações ao contexto específico do
estudo, conforme a descrição a seguir.
a) Projeto da Colheita de resultados: nesta primeira etapa, o avaliador
juntamente com a equipe do Escritório de Processos da instituição identificou, com
base no referencial teórico, os conteúdos que fomentaram o processo avaliativo.
b) Revisão da documentação e rascunho da descrição dos resultados: na
segunda etapa, por intermédio de documentação de controle da equipe do Escritório
de Processos, foram identificados os atores sociais envolvidos com os processos
homologados pelo Escritório de Processos.
c) Envolvimento com os informantes por intermédio da formulação de
descrições na busca de resultados: nesta etapa, com base em informações
recolhidas nas etapas anteriores, foram elaborados questionários baseados no
Business Process Management CBOK V3.0 para aplicação online, por intermédio de
um sitio na internet, com a divulgação por e-mail.
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d) Comprovar: na quarta etapa, com base nos resultados da colheita, por
intermédio dos questionários, o avaliador realizou uma revisão dos mesmos. A seguir,
foi elaborado e aplicado outro instrumento de avaliação, o roteiro de entrevista, a fim
de aumentar a precisão e a credibilidade da colheita.
e) Análise dos resultados: após a finalização da etapa anterior, o avaliador
analisou os resultados de maneira que eles pudessem responder às perguntas úteis
definidas na primeira etapa.
f) Uso de suporte de dados: nesta última etapa, foram apresentadas as
conclusões e recomendações.
A opção por essa abordagem justifica-se pelo fato do foco deste estudo recair
nos resultados e não nas atividades. Salienta-se também que o contexto do objeto
deste estudo apresenta relações de causa e efeito que não são, a priori, totalmente
conhecidas. Além disso, necessita-se avaliar ambientes dinâmicos e incertos nos
quais os resultados não intencionais dominam, incluindo os negativos.
Considerando, ainda, que este estudo avaliativo visa proporcionar aos gestores
da Unirio a tomada de decisões acertadas, a partir dos resultados obtidos, e
entendendo que estes são fundamentos para o processo de delinear, obter e fornecer
informações úteis para julgar decisões alternativas, este estudo também contemplou
características da abordagem avaliativa centrada na administração. De fato ele
cumpriu as etapas de avaliação do contexto, avaliação do insumo, avaliação do
processo e avaliação do produto (STUFFLEBEAM, 1987 apud WORTHEN;
SANDERS; FITZPATRICK, 2004).

3.3 PARTICIPANTES E CRITÉRIOS DE INCLUSÃO
Esse procedimento corresponde à segunda etapa da abordagem avaliativa
Colheita de resultados, denominada Revisão da documentação e rascunho da
descrição dos resultados, quando por meio da documentação de controle, foram
identificados os atores sociais.
Embora o corpo funcional da Unirio inclua Diretores, Gerentes, Chefes de
serviço, Analistas, Professores, alunos e Técnicos administrativos, cabe destacar que
apenas as pessoas associadas aos processos que foram tratados pelo Escritório de
Processos da Unirio fizeram parte do rol de participantes do processo avaliativo, nas
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seguintes categorias de respondentes: Especialistas, Gestores dos processos e
Clientes do processo, que são os principais beneficiários de um processo.
Para responder ao roteiro de entrevista, os participantes foram selecionados de
acordo com o critério de tipicidade proposto por Vergara (2013), isto é, foram
escolhidos por possuírem características representativas da população-alvo,
conforme o julgamento do avaliador no tocante ao potencial de contribuição de cada
indivíduo na elucidação dos pontos não totalmente esclarecidos pelo primeiro
instrumento, no caso, o questionário. A seguir, será apresentada uma descrição
sucinta do perfil dos participantes deste estudo avaliativo, incluindo papéis e
responsabilidades de cada respondente.
 Analista de Processo (Especialista)
O Analista de processo é o Profissional que possui conhecimentos sobre a
Metodologia de Gerenciamento de Processos de Negócio. Responsável por prover o
conhecimento do negócio, o especialista pode ser gestor funcional ou membro de
equipes operacionais que executa atividades no processo. Contribui com
conhecimento técnico de determinada área de negócio, como Tecnologia da
Informação, Gestão de Pessoas, Engenharia etc. Suas principais responsabilidades
são:
 orientar a atuação dos Especialistas;
 elaborar

os

documentos

de

sua

competência

nos

projetos

de

transformação/documentação;
 manter a documentação de processo atualizada;
 manter o repositório de processos da sua unidade atualizado;
 manter conformidade com a metodologia em alinhamento com o Escritório
Corporativo de Processos.
Foram selecionados cinco Especialistas do Escritório de Processos para
responderem os questionários encaminhados, os quais retornaram preenchidos. Os
respondentes deste perfil ocupam os cargos de Analista e consultor.
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 Gestor do Processo (dono do processo)
O Gestor de uma área funcional possui a responsabilidade pela prestação de
contas e pela entrega do objetivo do processo em nível estratégico. Ele atua como
instância máxima para questões relacionadas ao processo. Pode ser uma pessoa ou
um grupo de pessoas. Suas principais responsabilidades são:
 manter um canal de comunicação direta com o Analista de Processo
(Especialista) e solucionar questões reportadas;


promover a interação entre unidades, para realização das iniciativas e

resolução de problemas;
 validar

a

documentação

gerada

nos

projetos

de

transformação

(documentação);
 apoiar a implantação do processo;
 definir metas e diretrizes para indicadores;
 decidir questões relativas ao processo, resolver problemas, facilitar ações
dentro de seu nível hierárquico.
Para este perfil foram selecionados quatro respondentes e os questionários a
eles distribuídos retornaram preenchidos na íntegra. Os respondentes desse perfil
ocupam cargo de Direção em suas respectivas áreas.
 Cliente de Processo
Cliente é o beneficiário da entrega de valor por um ou mais processos.
Conforme mencionado anteriormente, o termo cadeia de valor representa um conjunto
de ações ou processos inter-relacionados que produz um serviço ou produto com valor
para o cliente. Foram selecionados 10 respondentes e todos os 10 questionários
enviados para este perfil foram devolvidos. Os respondentes desse perfil são os
Professores e alunos da instituição avaliada.

3.4 ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS AVALIATIVOS
Esse procedimento corresponde à etapa de Envolvimento com os informantes
por intermédio da formulação de descrições na busca de resultados da abordagem
avaliativa Colheita de resultados.
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Para este estudo foram utilizados dois tipos de instrumentos avaliativos: o
questionário e o roteiro de entrevista. A escolha do primeiro instrumento, o
questionário, se deu em virtude da necessidade de o avaliador identificar na prática
organizacional da Unirio os efeitos do Escritório de Processos, em função do
referencial teórico para Gestão de Processos de Negócios. Já a opção pelo segundo
instrumento, o roteiro de entrevista, justifica-se pela necessidade de esclarecimento
ou aprofundamento daqueles pontos não totalmente clarificados pelo primeiro
instrumento.
No processo avaliativo em questão, foram construídos três questionários: para
Gestores de Processos, Especialistas do Escritório de Processos e Clientes do
Processo. Para cada questionário foi elaborado um quadro de categorias e
indicadores, que serviu de base para a construção. Esses quadros foram,
posteriormente, utilizados como referencial para a confrontação dos dados coletados
com as categorias e indicadores pré-estabelecidos pelo estudo avaliativo,
considerando a aplicação dos padrões de julgamento determinados.
O processo de definição das categorias foi possível com a pesquisa
bibliográfica e documental, selecionadas em função dos objetivos do estudo.

3.4.1 Questionário para os Especialistas do Escritório de Processos
O referencial teórico, com sua fundamentação apresentada, orientou a
elaboração do quadro de categorias, indicadores e padrões para este instrumento
avaliativo (BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CBOK, 2014).
Em relação ao questionário para os Especialistas da Seção de Modelagem de
Processos, esse instrumento serviu para proporcionar uma visão do desempenho do
Escritório de Processos na opinião dos Especialistas que participaram da elaboração,
mapeamento, implantação e homologação dos processos.
A escolha de um questionário online como técnica empregada para coleta
dados deste estudo avaliativo justifica-se com base em Freitas et al. (2004), os quais
afirmam que a coleta de dados online oferece vantagens para as investigações. Esse
ambiente virtual permite que as análises sejam feitas no próprio computador, ou então
pela internet.
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Para facilitar a análise sobre os questionamentos desse instrumento foram
adotadas três categorias, são elas: gerência, processos e clientes. Para cada
categoria foram elaborados indicadores e, a partir desses, os itens. Essas três
categorias representam o principal foco da Gestão por Processos.
O Quadro 2 possibilitou a elaboração do questionário de avaliação aos
Especialistas da Seção de Modelagem de Processos. De acordo com o guia de
Gestão de Processos de Negócios, os indicadores nele apresentados delinearam
alguns importantes benefícios potenciais e vantagens para diferentes partes
interessadas. Eles levam em consideração três categorias (Gerência, Processos e
Clientes) que podem se beneficiar direta ou indiretamente da Gestão de Processos
de Negócios.
Para a mensuração do rol de 18 indicadores relacionados no Quadro 2, foram
elaborados 22 itens seguidos de uma escala de cinco padrões de respostas, conforme
segue: nenhum, menos da metade, metade, mais da metade e todos.
Essa escala mostrou-se mais adequada para quantificar a opinião dos
Especialistas em relação aos processos aprovados e validados (homologados) pela
Seção de Modelagem de Processos da Unirio.
Quadro 2 - Categorias, indicadores e padrão de avaliação do questionário aos Especialistas
do Escritório de Processos
Categorias

Gerência

Processos

Indicadores
1.
2.
3.
4.

Aumento de eficiência pelos processos
Conformidade dos processos com normativos
Melhoria da Estrutura de monitoramento
Melhora na visibilidade operacional para tomada de
decisão
5. Implantação da estratégia institucional pelos
processos
6. Aumento da satisfação dos servidores
7. Padronização de processos
8. Implementação padronizada de processos
9. Documentação dos processos
10. Necessidades dos clientes definem processos
11. Controle dos processos pelo Escritório de
Processos
12. Padrões na execução dos processos
13. Indicadores de desempenho
14. Metas para os processos

Padrão de
Avaliação
Nenhum

Menos da metade

Metade

Mais da metade

(Continua)
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(Conclusão)
Categorias

Clientes

Indicadores
15. Identificação das necessidades dos clientes
16. Canais de comunicação para os clientes
17. Aumento da satisfação do cliente
18. Avaliação dos resultados dos processos

Padrão
de Avaliação
Todos

Fonte: O autor (2017).

3.4.2 Questionário para os Gestores de processo
Com base nos indicadores apresentados no Quadro 3 foi desenvolvido o
questionário de avaliação dos Gestores de Processos para a obtenção de dados deste
estudo avaliativo.
As quatro categorias (Organização, Cliente, Gerência e Ator de processo) deste
estudo avaliativo representam os beneficiários dos ganhos advindos da adoção da
Gestão de Processos de Negócios, por meio de um Escritório de Processos.
Os indicadores resumem alguns importantes benefícios potenciais fornecidos
pela Gestão de Processos para atender expectativas das partes interessadas.
Quadro 3 – Categorias, indicadores e padrão de avaliação do questionário aos
Gestores de Processo
Categorias

Indicadores

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Organização
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Cliente

16.
17.
18.
19.

Conhecimento sobre processo
Padronização do processo
Documentação do processo
Indicadores de desempenho
Medição de desempenho
Metas estabelecidas para processos
Controle das metas estipuladas aos processos
Gerenciamento de riscos
Clara visão do processo
Repositório de informações dos processos
Documentação do conhecimento adquirido
Melhora na tomada de decisão
Visão geral de todas as atividades
Controle dos custos do processo
Preocupação com o atendimento das expectativas
das partes interessadas
Necessidades do cliente definem processo
Canais de comunicação com o cliente
Maior satisfação do cliente
Indicadores de desempenho para avaliar o processo

Padrão
de Avaliação

Sim

Não

Não se aplica

(Continua)
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(Conclusão)
Indicadores

Padrão
de Avaliação

20. Aumento da eficiência das atividades pelo processo
(redução de custos, simplificação de rotinas)
21. Aumento da qualidade dos serviços
22. Papéis e responsabilidades bem definidos
23. Processo bem delineado e compreendido
24. Melhoria do processo por treinamento de pessoal
25. Programas
de
treinamento
ajustados
às
necessidades do processo

Não se aplica

Categorias

Gerência

Ator de
processo

Fonte: O autor (2017).

Para cada indicador (Quadro 3) foram elaborados itens com base nesses
benefícios. Em alguns casos foram criados mais de um item para cada indicador. No
total foram elaborados 25 indicadores e 34 itens.
Em relação à escala de julgamento obedeceu-se ao seguinte padrão: Sim, Não
e Não se aplica (N/A).
Cumpre registrar que os indicadores contidos no Quadro 3 não esgotam todas
as práticas requeridas para um adequado processo de avaliação de resultados,
apenas representam aqueles mais significativos segundo a ótica de o avaliador deste
estudo.
3.4.3 Questionário para os Clientes de processo
A literatura, com sua fundamentação teórica apresentada, bem como a questão
avaliativa, orientou a elaboração do quadro de categorias, indicadores e padrões de
respostas para este instrumento avaliativo (Quadro 4).
Quadro 4 - Categorias, indicadores e padrão de avaliação do questionário aos
Clientes de Processo
Categorias

Indicadores

1. Satisfação com os serviços recebidos
2. Disponibiliza canais de comunicação
3. Tratamento eficaz das reclamações
4. Avaliação da qualidade nos serviços prestados
Desempenho
5. Qualidade nos produtos e/ou serviços
6. Atendimento tempestivo das demandas
7. Integridade dos registros
8. Qualidade nos atendimentos

Padrão
de Avaliação
Nunca

Quase nunca
Quase sempre

(Continua)
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(Conclusão)
Categorias

Indicadores

9. Atendimento das necessidades do cliente
Desempenho 10. Horários adequados de funcionamento
11. Recursos adequados para atendimento

Padrão
de Avaliação
Sempre

Fonte: O autor (2017)

Com base no Quadro 4 foi desenvolvido o instrumento de coleta de dados do
perfil Clientes de processo.
Para mensurar os 11 indicadores relacionados no Quadro 3 foram elaborados
20 itens. Para este questionário foram definidos quatro padrões de respostas,
conforme segue: nunca, quase nunca, quase sempre e sempre.
A escolha de um questionário como técnica empregada para coletar dados do
grupo de Clientes de processos homologados pela Seção de Modelagem de
Processos (Escritório de Processos), teve a intenção de capturar a visão do terceiro
grupo beneficiário de um processo.

3.4.4 Roteiro de entrevista
O roteiro de entrevistas (APÊNDICE E) consiste em um instrumento de
avaliação, no qual o avaliador faz perguntas aos participantes que as respondem de
forma oral acerca de comportamentos, sentimentos, expectativas, motivações,
preferências e situações vivenciadas no contexto a ser estudado (ELLIOT;
HILDEBRAND; BERENGER, 2012).
Neste estudo, o instrumento roteiro de entrevista possibilitou a obtenção de
dados que não se encontram nas fontes documentais, ou que não foram devidamente
esclarecidos por intermédio do instrumento questionário de avaliação.
Esse instrumento foi estruturado com base no estudo realizado por Minonne e
Turner (2012), no qual foram inquiridos 219 profissionais de processos. Os autores
apontaram um conjunto de questões como sendo aquelas que mais dificultam a
efetivação da Gestão de Processos de Negócios nas organizações, O roteiro de
entrevista foi composto por 9 itens que abordaram as dificuldades encontradas pelo
Escritório de Processos, na visão dos Especialistas e Gestores de processos. Esses
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dois perfis foram escolhidos em virtude do conhecimento sobre a Gestão de
Processos na instituição.
Os dois instrumentos avaliativos empregados neste estudo foram elaborados
pelo autor, em virtude dos fins e contextos específicos do objeto em estudo e do
processo avaliativo como um todo.
Todo esse empenho na busca de dados foi no sentido de cumprir a função
essencial da avaliação, que consiste em julgar, e que para tal é necessário definir os
critérios adotados ou selecionados para julgar o valor dos resultados da avaliação
(WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004).

3.5 VALIDAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
Os instrumentos de avaliação foram submetidos ao processo de validação
como forma de se obter um resultado de qualidade do que se realmente almeja aferir.
Neste estudo, averiguou-se a adequação do questionário a determinadas regras
técnicas de construção fornecidas pela literatura

(ELLIOT; HILDEBRAND;

BERENGER, 2012).
Nos questionários, alguns indicadores deram origem a mais de um item. Os
três questionários foram submetidos à validação de conteúdo por uma equipe
composta de quatro analistas e um consultor do Escritório de Processos da Unirio. A
apreciação por parte dessa equipe visou averiguar a abrangência dos conceitos
relacionados com o tema em foco, ou seja, verificar se as questões estavam em
consonância e abarcavam a gama de conteúdo apresentado pela metodologia de
Gestão de Processos de Negócios (ELLIOT; HILDEBRAND; BERENGER, 2012).
Segundo os validadores, foram necessários detalhamentos sobre conceitos de
Gestão de Processos e ajustes nas escalas avaliativas, pois elas precisavam estar
coerentes com contexto avaliado.
A seguir, já com as devidas alterações, os três questionários avaliativos foram
validados por três especialistas, todos docentes do Mestrado Profissional em
Avaliação da Faculdade Cesgranrio (APÊNDICE I). Com base nas considerações
desses especialistas foram efetuadas alterações em alguns itens dos questionários
validados, particularmente para tornar sua redação mais clara e objetiva.
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Por último, fez-se a submissão dos questionários à validação empírica. Essa
validação ocorreu por intermédio de um teste a um grupo de potenciais participantes
para verificar a sua confiabilidade, o seu correto entendimento e o grau de
consistência das informações obtidas (ELLIOT; HILDEBRAND; BERENGER, 2012).
Esse grupo foi composto por todos os componentes do Escritório de Processos (cinco
especialistas), dois Gestores de processos e 10 analistas de Tecnologia da
Informação (TI), representando os Clientes de processo.
Os questionários, em sua versão final, estão expostos nos Apêndices B, C e D.
Já o roteiro de entrevista (APÊNDICE E) não foi submetido a nenhum tipo de
validação, pois o seu único objetivo foi o de aprofundar questões não totalmente
esclarecidas pelas respostas aos questionários.

3.6 COLETA DE DADOS
Esse procedimento está contido na etapa da abordagem avaliativa Colheita de
resultados, denominada Comprovar. Corresponde à aplicação dos questionários e
realização da entrevista, a fim de aumentar a precisão e a credibilidade da colheita.
As questões foram apresentadas por intermédio de um sítio da Internet no qual
o respondente, diante de um conjunto de alternativas de respostas apresentadas, fez
escolhas acerca das melhores opções que representam a situação ou o seu ponto de
vista, a partir do conteúdo exaustivo e mutuamente exclusivo (ELLIOT; HILDEBRAND;
BERENGER, 2012).
O período de aplicação ocorreu nos meses de junho e julho de 2017. Com
relação ao local, o estudo avaliativo foi realizado na própria Unirio. A informação foi
solicitada online, por meio dos questionários, que retornaram ao avaliador da mesma
forma (online).
As duas últimas etapas da abordagem avaliativa Colheita de resultados,
‘Analisar e interpretar’ e ‘Uso de suporte de dados’, são apresentadas no Capítulo de
Resultados. Correspondem, respectivamente, à análise dos resultados de forma a
responder às questões avaliativas deste estudo e ao destaque de pontos para
esclarecimento das dúvidas e lacunas que ainda ficaram pendentes, compondo as
conclusões e recomendações desse estudo avaliativo.
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4 RESULTADOS
Neste capítulo expõe-se a análise dos dados obtidos pelos instrumentos de
avaliação aplicados neste estudo, seguida da consolidação geral dos resultados. Por
último, são apresentadas as considerações e recomendações provenientes da análise
realizada.

4.1 O JULGAMENTO DOS ESPECIALISTAS DO ESCRITÓRIO DE PROCESSOS
Cinco Especialistas do Escritório de Processos responderam o questionário
utilizando a seguinte escala avaliativa para julgar os itens: Nenhum (0), Menos da
metade (1), Metade (2), Mais da metade (3), Todos (4).
Em função dessa escala e do julgamento dos Especialistas, cada item poderia
receber uma pontuação que varia de zero até 20. Receberia pontuação zero se todos
os julgadores atribuíssem zero (Nenhum) para o item e receberia valor 20 no caso
contrário, ou seja, se todos os cinco julgadores atribuíssem valor quatro (Todos) para
o item. A pontuação e o julgamento dos indicadores, consequentemente, levaram em
consideração a pontuação dos itens a eles relacionados (APÊNDICE F). Ou seja, nos
casos em que cada indicador deu origem a apenas um item, a pontuação do indicador
é a mesma do item. No caso de mais de um item para um indicador, a pontuação e o
julgamento do indicador foram feitos com base na média da pontuação dos itens a ele
relacionados.
Para atribuir julgamento aos indicadores, descrevendo se eles se aplicam ou
não ao processo, foram arbitrados, como critérios, os intervalos apresentados na
Tabela 1.

Tabela 1 - Critérios de Análise dos indicadores do Questionário dos Especialistas
Critérios de análise
Não se aplica

Intervalos de pontuação
0 – 1 ponto

Aplica-se parcialmente

2 – 18 pontos

Aplica-se plenamente

19 – 20 pontos

Fonte: O autor (2017).
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A Tabela 2 apresenta a pontuação e o julgamento dos indicadores em função
da pontuação obtida pelos itens do questionário aplicado aos Especialistas do
Escritório de Processos.

Tabela 2 - Julgamento dos indicadores do questionário aos Especialistas do Escritório de
Processos
Categorias

Indicadores

1. Aumento de eficiência pelos
processos
2. Conformidade dos processos com
normativos
3. Melhoria da Estrutura de
monitoramento
Gerência
4. Melhora na visibilidade operacional
para tomada de decisão
5. Implantação da estratégia
institucional pelos processos
6. Aumento da satisfação dos
servidores
7. Padronização de processos
8. Implementação padronizada de
processos
9. Documentação dos processos
10. Necessidades dos clientes definem
processos
Processos
11. Controle dos processos pelo
Escritório de Processos
12. Padrões na execução dos processos

Clientes

13. Indicadores de desempenho
14. Metas para os processos
15. Identificação das necessidades dos
clientes
16. Canais de comunicação para os
clientes
17. Aumento da satisfação do cliente
18. Avaliação dos resultados dos
processos

Índice
itens

Pontuação

Julgamento

E1

16

PAR

E2

15

PAR

E3

14

PAR

E4

13

PAR

E5

14

PAR

E6

16

PAR

F1

20

PLE

F2

15

PAR

F3

18

PAR

F4

20

PLE

F5

10

PAR

F6

17

PAR

F7, F8
F9, F10

4
8

PAR
PAR

G1

17

PAR

G2

20

PLE

G3,G4, G5

19

PLE

G6

5

PAR

Legenda: N/A = Não se aplica aos processos; PAR = Aplica-se parcialmente aos processos;
PLE = Aplica-se plenamente aos processos
Fonte: O autor (2017).
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4.2 O JULGAMENTO DOS GESTORES DO ESCRITÓRIO DE PROCESSOS
Para esse perfil de respondentes, o questionário considerou as quatro
categorias (organização, cliente, gerência e ator de processo) e seus respectivos
indicadores. Para cada item associado aos indicadores foi adotada a seguinte escala
avaliativa com as respectivas ponderações: Não (1), Sim (2) e Não se Aplica (0).
Em função dessa escala e do julgamento dos Gestores, cada item poderia
receber uma pontuação que varia de zero até 8. Receberia pontuação zero se todos
os julgadores atribuíssem zero (Não se aplica) para o item e receberia valor 8 no caso
contrário, ou seja, se todos os quatro julgadores marcassem dois (Sim).
Como dito anteriormente, a pontuação e o julgamento dos indicadores, levaram
em consideração a pontuação dos itens a eles relacionados (APÊNDICE G). Em
alguns casos, a pontuação e o julgamento dos indicadores foram feitos com base na
média da pontuação dos itens a ele relacionados.
Para atribuir julgamento aos indicadores, descrevendo se eles se aplicam ou
não ao processo, foram arbitrados, como critérios, os intervalos apresentados na
Tabela 3.
Tabela 3 - Critérios de Análise dos indicadores do Questionário dos Gestores
Critérios de análise

Intervalos de pontuação

Não se aplica

0 – 1 ponto

Aplica-se parcialmente

2 – 6 pontos

Aplica-se plenamente

7 – 8 pontos

Fonte: O autor (2017).

A Tabela 4 apresenta a pontuação e o julgamento dos indicadores em função
da pontuação obtida pelos itens do questionário aplicado aos Gestores de Processos.
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Tabela 4 - Julgamento dos indicadores do Questionário aos Gestores de Processo
Categorias

Indicadores
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conhecimento sobre processo
Padronização do processo
Documentação do processo
Indicadores de desempenho
Medição de desempenho
Metas estabelecidas para
processos
7. Controle das metas estipuladas
aos processos
Organização
8. Gerenciamento de riscos
9. Clara visão do processo
10. Repositório de informações dos
processos
11. Documentação do conhecimento
adquirido
12. Melhora na tomada de decisão
13. Visão geral de todas as atividades
14. Controle dos custos do processo
15. Preocupação com o atendimento
das expectativas das partes
interessadas
16. Necessidades do cliente definem
Cliente
processo
17. Canais de comunicação com o
cliente
18. Maior satisfação do cliente
19. Papéis e responsabilidades bem
definidos
20. Aumento da eficiência das
atividades pelo processo.
(redução de custos, simplificação
de rotinas)
21. Aumento da qualidade dos
serviços
Gerência 22. Papéis e responsabilidades bem
definidos
23. Processo bem delineado e
compreendido
24. Melhoria do processo por
treinamento de pessoal
25. Programas de treinamento
ajustados às necessidades do
processo

Índice
itens
A1
A2
A3
A4
A5, A6, A7

Pontuação
8
6
8
4
6

Julgamento
PLE
PAR
PLE
PAR
PAR

A8

6

PAR

A9

6

PAR

A10
A11

4
6

PAR
PAR

A12

6

PAR

A13, A14

4

PAR

A15
A16
A17, A18

6
7
5

PAR
PLE
PAR

B1, B2, B3

7

PLE

B4,B5

8

PLE

B6

8

PLE

B7

4

PAR

D1

7

PLE

C3

6

PAR

C4,C5

5

PAR

D1

7

PLE

D2

7

PLE

D3

4

PAR

D4

2

PAR

Legenda: N/A = Não se aplica aos processos; PAR = Aplica-se parcialmente aos processos; PLE =
Aplica-se plenamente aos processos.
Fonte: O autor (2017).
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4.3 O JULGAMENTO DOS CLIENTES DO ESCRITÓRIO DE PROCESSOS
Para esse perfil de respondentes foram distribuídos 10 questionários, contendo
apenas a categoria desempenho com os respectivos indicadores e itens. Para cada
item elaborado adotou-se a seguinte escala avaliativa: Nunca (0), Quase Nunca (1),
Quase sempre (2), Sempre (3). Assim, cada item, dependendo do julgamento dos
Gestores, poderia receber uma pontuação que varia de zero até 30. Receberia
pontuação zero se todos os julgadores atribuíssem zero (Nunca) para o item e
receberia valor 30 no caso contrário, ou seja, se todos os dez julgadores marcassem
três (Sempre). Neste caso, também, a pontuação e o julgamento dos indicadores,
levaram em consideração a pontuação dos itens a eles relacionados (APÊNDICE H).
Em alguns casos, a pontuação e o julgamento dos indicadores foram feitos com base
na média da pontuação dos itens a ele relacionados.
O julgamento dos indicadores, descrevendo se eles se aplicam ou não ao
processo, foram arbitrados, utilizando-se como critérios, os intervalos apresentados
na Tabela 5.
Tabela 5 - Intervalos de pontuação para determinar critérios de análise aos Clientes
Critérios de análise

Intervalos de pontuação

Não se aplica

0 – 2 pontos

Aplica-se parcialmente

3 – 27 pontos

Aplica-se plenamente

28 – 30 pontos

Fonte: O autor (2017).

A Tabela 6 apresenta a pontuação e o julgamento dos indicadores em função
da pontuação obtida pelos itens do questionário aplicado aos Clientes de Processos.
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Tabela 6 - Julgamento dos indicadores do Questionário aos Clientes de Processo
Categorias

Indicadores
Índice itens Pontuação
Satisfação com os
H1
22
serviços recebidos
2. Disponibiliza canais de
H2
18
comunicação
3. Tratamento eficaz das
H3,H4
20
reclamações
4. Avaliação da qualidade
H5
9
nos serviços prestados
5. Qualidade nos produtos
H6
21
e/ou serviços
6. Atendimento
tempestivo das
H7,H9,H10
20
Desempenho
demandas
7. Integridade dos
H8
21
registros
8. Qualidade nos
H11,H12,H13,
23
atendimentos
H14,H15,H16
9. Atendimento das
necessidades do
H17,H18
21
cliente
10. Horários adequados de
H19
25
funcionamento
11. Recursos adequados
H20
19
para atendimento
1.

Julgamento
PAR
PAR
PAR
PAR
PAR
PAR
PAR
PAR
PAR
PAR
PAR

Legenda: N/A = Não se aplica aos processos; PAR = Aplica-se parcialmente aos processos;
PLE = Aplica-se plenamente aos processos.
Fonte: O autor (2017).

4.4. CONSOLIDAÇÃO DOS RESULTADOS
4.4.1 Consolidação dos resultados dos questionários dos Especialistas e
Gestores de processo
O Quadro 5 apresenta a consolidação dos principais resultados obtidos,
especialmente os indicadores mais significativos destacados a partir das análises
quantitativa e qualitativa dos questionários dos Especialistas do Escritório de
Processos (Tabela 2) e dos Gestores de processo (Tabela 4).
Cabe esclarecer que, dos oito indicadores destacados, apenas dois não foram
avaliados simultaneamente pelas duas categorias de respondentes, Especialistas e
Gestores. O indicador (d) Implantação da estratégia institucional pelos processos,
consta da Tabela 2, mas não aparece na Tabela 4. Ou seja, foi avaliado pelos
Especialistas e não pelos Gestores. O contrário ocorre com o indicador (f) Programas
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de treinamento ajustados às necessidades do processo, que consta da Tabela 4, mas
não da Tabela 2, indicando que foi avaliado pelos Gestores e não pelos Especialistas.
Todos os demais indicadores aparecem simultaneamente nas duas Tabelas. Para
submeter esses dois indicadores à avaliação da categoria de respondentes faltante,
utilizou-se entrevistas isoladas às categorias correspondentes, feitas após aplicação
dos questionários. Assim, o indicador (d) obteve dois pontos, quando avaliado pelos
Gestores e o item (f) obteve 11 pontos na avaliação dos Especialistas.
Essas categorias de respondentes foram elencadas, pois fornecem os
subsídios para responder de maneira efetiva as duas primeiras questões avaliativas
para este estudo. Já a categoria de respondentes Clientes de processo não fez parte
do Quadro 5, em virtude da não obrigatoriedade de conhecimento por parte desses
sobre os conceitos de Gestão de Processos.

Quadro 5 - Consolidação das evidências constatadas nos questionários dos perfis com
conhecimento sobre processos
Resultados evidenciados

Perfis com conhecimentos
sobre processos
Especialistas
Gestores

a. Aumento da eficiência das atividades pelo processo.
(redução de custos, simplificação de rotinas)
b. Melhora na visibilidade operacional para tomada de
decisão

PAR

PAR

PAR

PAR

c. Indicador de desempenho para avaliar os processos

PAR

PAR

d. Implantação da estratégia institucional pelos
processos
e. Monitoramento e avaliação dos processos
f. Programas de treinamento ajustados às necessidades
do processo
g. Necessidades dos clientes definem os processos
h. Controle dos processos pelo Escritório de Processos

PAR

PAR

PAR

PAR

PAR

PAR

PLE
PAR

PLE
PAR

Legenda: N/A = Não se aplica aos processos; PAR = Aplica-se parcialmente aos processos; PLE =
Aplica-se plenamente aos processos.
Fonte: O autor (2017).

Considerando esses resultados consolidados de forma resumida e o referencial
teórico BPM CBOK V3.0 como sustentação, destacam-se como impacto nos
processos organizacionais da Unirio:
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a) Aumento da eficiência pelos processos
Esse indicador se aplica parcialmente aos processos na percepção tanto dos
Especialistas como dos Gestores. Por intermédio de processos padronizados e
monitorados e a identificação de obstáculos e desperdícios, fica evidente o que
precisa ser aprimorado na organização para ter processos de melhor qualidade. Essa
é a maior vantagem de se adotar uma metodologia de Gestão de Processos de
Negócios. O resultado para este quesito demonstrou que, apesar de os processos
serem produzidos para atingirem a eficiência, a falta de monitoramento, de
estabelecimento de metas, de identificação e redução de gargalos e de avaliação
diminuiu os resultados positivos para este item na concepção dos Gestores.
b) Melhora visibilidade operacional para tomada de decisão
A qualidade e a tempestividade da informação são um grande obstáculo para
os gestores de processos na tomada de decisão. Uma iniciativa de Gestão de
Processos de Negócios pode ampliar de forma significativa esta visibilidade por
intermédio do aumento do fluxo de informações, automação, etc. Percebe-se que,
pela proposta dos Especialistas, este item se aplica plenamente aos processos.
Entretanto, mediante aos resultados obtidos junto aos Gestores de processos este
quesito é operacionalizado e percebido de maneira parcial nos processos. A principal
causa dessa evidência está na aplicação e execução parcial dos mecanismos da
metodologia de Gestão de Processos. Tais como: falta de determinação de metas,
inexistência de monitoramento, indefinição de indicadores de desempenho, carência
de medições de desempenho, de treinamento, etc.
c) Indicadores de desempenho contribuem para controle de custos, qualidade e
melhoria contínua
Sem definição e medição de desempenho a organização avaliada não
consegue obter e manter um desempenho ótimo em seu ciclo de negócio, pois não
pode determinar se as metas de processos estão sendo atingidas. A medição efetiva
de desempenho de processos beneficia controle de custos e qualidade. De acordo
com os resultados, esta questão não se aplica aos processos. Conforme BPM CBOK
V3.0, este aspecto é um dos requisitos essenciais para efetivação da Gestão de
Processos de Negócios em uma organização. Logo, não o atender implica na
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dificuldade de atingir plenamente os demais quesitos relacionados aos processos
organizacionais.
d) Implantação da estratégia institucional pelos processos
A delimitação da abordagem de Gestão de Processos a ser utilizada está
diretamente relacionada à estratégia de processos. Em adição, o encadeamento dos
processos está associado à estratégia da organização e sua proposição de valores.
Em virtude disso, o Escritório de Processos, por deter uma visão sistêmica de todas
as iniciativas de Gestão de Processos na organização, pode prestar serviços como: a
definição de padrões tecnológicos e ferramentas de gestão, o mapeamento e
atualização da cadeia de valor e a priorização dos projetos de Gestão de Processos
a serem realizados. O resultado para este tópico demonstrou que não há uma
preocupação em transferir para os processos, de forma padronizada, as estratégias
da organização.
e) Monitoramento e avaliação dos processos
A competência de uma organização para manter mecanismos de medição,
monitoramento e avaliação de desempenho tem como foco a análise periódica dos
resultados dos indicadores e análise crítica da implantação da estratégia e dos
processos definidos. Além disso, a avaliação das partes interessadas deve estar
alinhada com a avaliação de maturidade como um todo e com a estratégia de Gestão
de Processos definida para a organização. Conforme resultado, ficou comprovada a
inexistência deste quesito. A efetivação da Gestão de Processos exige um
monitoramento e avaliação de desempenho contínuos.
f) Programas de treinamento ajustados às necessidades do processo
Muitas demandas de Gestão de Processos de Negócios requerem cursos e
treinamentos corporativos para atender as lacunas na evolução de maturidade. Para
assegurar que os conceitos de Gestão de Processos estão sendo adequadamente
cobertos, deve-se considerar o desenvolvimento de um plano detalhado de
treinamento e educação continuada. Para este ponto ficou evidenciada a aplicação
parcial nos processos avaliados o que dificulta a disseminação da cultura de Gestão
por Processos em toda organização.
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g) Necessidades dos clientes definem processos
A transformação de processos fundamentada nas necessidades dos clientes
visa atender expectativas dos mesmos ao longo do tempo, melhora a qualidade dos
produtos e serviços e cria a possibilidade de redução de custos como consequência
de aumentos de produtividade. O comportamento de transformação inspira a criação
de processos inovadores que podem causar mudanças de paradigma e alavancar
resultados. Esses fatores contribuem para maior satisfação dos clientes. Para esta
questão, ficou comprovado um foco pleno no cliente que é um dos principais
beneficiários da entrega de valor pelos processos.
h) Controle dos processos pelo Escritório de Processos
O Gerenciamento dos processos pelo Escritório de Processos se dá pelo
monitoramento formal e projetado da execução de processos e o monitoramento do
desempenho com o objetivo de constatar a eficiência e eficácia dos processos. A
informação é utilizada para confrontar o comportamento real com as metas dos
processos e adotar resoluções a respeito de aperfeiçoar ou descontinuar processos
existentes e/ou incorporar novos processos a fim de interligar os objetivos estratégicos
da instituição. Neste aspecto percebeu-se que há um controle parcial sobre os
processos institucionais.

4.4.2 Consolidação dos resultados do questionário dos Clientes de Processo
Apesar desse perfil não possuir, necessariamente, uma visão ampla sobre a
Gestão de Processos de Negócios, ele é o beneficiário da cadeia de valor de um
processo, conforme mencionado anteriormente. Foi feita uma correspondência da
Tabela 6 (Julgamento dos Indicadores do Questionário aos Clientes de Processo) com
o Quadro 5 (Consolidação das evidências constatadas nos questionários dos perfis
com

conhecimento

sobre

processos).

As

informações

advindas

dessa

correspondência respondem a terceira questão avaliativa.
 Satisfação com os serviços recebidos
A satisfação é considerada um dos principais fatores de motivação para o uso
dos serviços institucionais. Neste estudo, sob a ótica dos Clientes de processo, este
quesito atendeu de forma parcial (item 1 – Tabela 6) aos interesses desse perfil.
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Os resultados do Quadro 5, nos itens b, c, d, e, g, foram determinantes para este
tópico.
 Disponibilidade de canais de comunicação
A comunicação é hoje uma das principais preocupações das instituições, pois
para ter sucesso, deve-se trabalhar em equipe. Neste quesito, também satisfez de
forma parcial (item 2 – Tabela 6) as necessidades dos Clientes de processos. Os
resultados do Quadro 5, nos itens e, g, influenciaram neste ponto.
 Tratamento eficaz das reclamações
Torna-se imperativo efetuar o levantamento da causa principal do problema,
aquela que uma vez eliminada vai implicar o desaparecimento do mesmo e fazer com
que não volte a acontecer. Este quesito, satisfez de forma parcial (item 3 – Tabela 6)
as dificuldades para o perfil. Os resultados do Quadro 5, nos itens e, g, influíram nesta
questão.
 Avaliação da qualidade nos serviços prestados
Avaliar os serviços significa verificar se as funções, objetivos e metas
estabelecidos para um determinado serviço estão sendo realizados. Este item,
também satisfez de forma parcial (item 4 – Tabela 6) as carências dos Clientes de
processos. Os resultados do Quadro 5, nos itens a, d, e, motivaram este aspecto.
 Qualidade nos produtos e/ou serviços
Medir a qualidade dos serviços é um desafio, pois a satisfação dos clientes é
determinada muitas vezes fatores intangíveis. Por sua vez, a percepção da qualidade
depende da capacidade de atender às expectativas dos usuários ou de excedê-las.
Este item, atendeu de forma parcial (item 5 – Tabela 6) as necessidades dos Clientes
de processos. Os resultados do Quadro 5, nos itens a, c, d, e, g, provocaram este
ponto.
 Atendimento das necessidades do cliente
Para ter sucesso na busca pela satisfação do cliente é preciso entender que
suas expectativas e necessidades são crescentes e variáveis. Portanto, faz-se
necessário melhorar continuamente a gestão da organização. Este quesito, satisfez
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de forma parcial (item 9 – Tabela 6) as dificuldades para o perfil. Os resultados do
Quadro 5, no item g, influenciou este tópico.

4.4.3 Consolidação das entrevistas aos especialistas e gestores
Complementando as análises dos resultados obtidos, o autor buscou
compreender as dificuldades de atuação do Escritório de Processos na Unirio. Para
tanto, entrevistou os Especialistas do Escritório de Processos e os Gestores dos
processos avaliados, totalizando sete entrevistados. Os Clientes de processo não
participaram dessa etapa em virtude da não obrigatoriedade de conhecimento sobre
os mecanismos associados à Gestão de Processos de Negócios, embora os
resultados dos questionários para esse perfil tenham colaborado com algumas
conclusões sobre este importante tópico.
Cabe destacar que essa entrevista tomou como base um estudo realizado por
Minonne e Turner (2012). Nesse estudo foram abordados 219 profissionais de
processos e apontados um conjunto de questões como sendo aquelas que mais
dificultam a efetivação da Gestão de Processos de Negócios nas organizações,
conforme segue: ausência de interesse da alta administração; resistência à mudança;
dificuldade de alinhar os projetos baseados em processos à estratégia institucional;
impedimentos para aferir os benefícios financeiros; insuficiência de conhecimento
prático sobre processos; ausência de recursos orientados aos projetos; obstáculos
relativos

aos

indicadores

de

desempenho

dos

processos;

indefinição

responsabilidades.

Gráfico 1 - Principais dificuldades da Gestão de Processos na Unirio

Fonte: O autor (2017).

de
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Conforme o Gráfico 1, entre as principais dificuldades evidenciadas na Gestão
de Processos na Unirio destacam-se: obstáculos aos indicadores de desempenho;
ausência de recursos orientados aos projetos; insuficiência de conhecimento prático
sobre processos; dificuldade de alinhar os processos à estratégia institucional e
resistência à mudança, citados por seis entrevistados. Para cinco entrevistados, a
dificuldade ‘indefinição de responsabilidades’ está entre as principais. Enquanto
‘ausência de interesse da alta administração’ foi citado por quatro entrevistados,
apenas três destacaram ‘impedimentos para aferir os benefícios financeiros’ entre o
rol das principais dificuldades que a Unirio apresentou na Gestão de Processos de
Negócios, por Intermédio do escritório de Processos.
Os resultados apresentados no Quadro 5 (subseção 4.4.1) e na Tabela 6
(seção 4.3) são reflexos dessas dificuldades.

4.5 LIMITAÇÕES DO ESTUDO AVALIATIVO
Este estudo avaliativo apresentou algumas limitações, dentre as quais se faz
necessário destacar a particularidade do Escritório de Processos avaliado,
considerando o contexto da IFES. Além disso, as poucas publicações de artigos
acadêmicos sobre iniciativas de Gestão de Processos de Negócios trouxeram
limitações para o embasamento técnico da proposta. Em consequência, precisou-se
pesquisar na literatura especializada a fim de validar o conhecimento sobre o tema,
embora as evidências mostrassem que as bibliografias eram escassas.
Essa investigação bibliográfica envolveu publicações/artigos relativos ao
período de 2007 a 2017. Constatou-se que existem, no Brasil, alguns trabalhos
publicados que contemplam o tema Gestão de Processos de Negócios e poucos sobre
Escritório de Processos. Entretanto, nenhum trabalho pesquisado tratava sobre
avaliação dos resultados de um Escritório de Processos em uma IFES.
Também merece destaque a ausência de mecanismos avaliativos instituídos
para mensurar resultados de iniciativas de Escritório de Processos. Outro caso a ser
destacado é o fato de que os estudos acerca de iniciativas de Escritórios de Processos
em IFES se apresentaram de forma muito limitada aos propósitos deste estudo.
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4.6 CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
Nesta seção, encontram-se as considerações e as recomendações acerca do
presente estudo avaliativo que objetivou avaliar os resultados da adoção de um
Escritório de Processos na Unirio.

4.6.1 Considerações
Mesmo que a avaliação possa ser consideravelmente benéfica, ela não deve
ser vista como o último recurso de um problema. Ainda assim, pode levantar
viabilidades de melhoramentos e soluções por intermédio de sugestões ou
recomendações.
A avaliação possibilita constatar pontos fortes e fracos, mas não pode sozinha,
corrigir problemas, pois esse é o papel dos gestores que têm condições de usar as
conclusões da avaliação como instrumento de ajuda nesse processo.
Ao longo do percurso, percebeu-se que o processo avaliativo pode ser
considerado como elemento estratégico e imprescindível para dar transparência às
ações da organização. Ainda por intermédio das avaliações, podem-se aprimorar as
políticas públicas, recomendando e sugerindo modificações em processos e nos
resultados dessas políticas, projetos e programas organizacionais.
Como ponto forte deste estudo avaliativo não se pode deixar de mencionar que
esta foi a primeira avaliação do Escritório de Processos na Unirio e irá proporcionar
subsídios para a alta administração na tomada de decisões em relação à Gestão de
Processos de Negócios. Adicionalmente, é necessário destacar também que em
virtude da inexistência, até o momento, de um modelo para avaliar os resultados de
iniciativas de Gestão de Processos de Negócios, apresentou-se uma proposta para
atender o objetivo deste estudo avaliativo na subseção 2.3.5 (Síntese dos modelos),
elaborada a partir do referencial teórico BPM CBOK V3.0. Cabe ressaltar que a
proposta desejável apresentada no Quadro 1 dessa subseção, atendeu de forma
plena todos os quesitos apontados.
Em relação aos pontos fracos pode-se salientar que não foi considerada a
diversidade das partes interessadas, tais como: os membros da alta direção, Próreitores, Decanos, etc.
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Faz-se necessário mencionar, ainda, a impossibilidade de aplicação de um
processo avaliativo mais amplo que também abarcasse as áreas não contempladas
pela Gestão de Processos. Diante disso, haveria subsídios comparativos entre os dois
tipos de gestão organizacional: Gestão Funcional e Gestão de Processos. Como
resultado desse comparativo seria possível mensurar com mais precisão e riqueza de
detalhes os benefícios da Gestão de Processos.
Por último, pode-se mencionar o não estabelecimento de um nível de
maturidade da Gestão de Processos de Negócios na Unirio, embora os dados
recolhidos forneçam subsídios para tal classificação.

4.6.2 Recomendações
Com base nos resultados evidenciados, o autor deste estudo avaliativo
recomenda institucionalizar a Gestão de Processos de Negócios, tornando-a parte do
cotidiano das tarefas e da cultura organizacional, utilizando, a aplicação prática e
institucionalizada

na

solução

de

problemas

organizacionais,

identificando

oportunidades nos processos e orientando-os de forma a permitir ações integradas no
dia a dia da Unirio.
O Escritório de Processos é um mecanismo fundamental que tem sido adotado
por muitas organizações que visam institucionalizar as iniciativas de Gestão de
Processos de Negócios e perpetuar seus benefícios ao longo dos anos. Entretanto,
para que isso ocorra faz-se necessário elaborar estratégias que levem em
consideração as dificuldades evidenciadas (item 4.4.3) neste estudo avaliativo.
A partir do mapeamento das principais dificuldades é possível demarcar, no
campo conceitual, um conjunto de práticas que irão colaborar para o sucesso da
implementação bem-sucedida de uma filosofia de gestão baseada em processos, por
intermédio de um Escritório de Processos em uma IFES, conforme segue:
1. Alinhar os processos de negócios à estratégia da instituição;
2. Conquistar patrocínio da alta administração, através da sensibilização;
3. Elaborar um conjunto de métricas adequadas para apontar os ganhos
obtidos com a orientação para processos;
4. Treinar os servidores, para que os mesmos modifiquem seus modelos
mentais focados nos limites funcionais;
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5. Estabelecer papéis focados na orientação por processos e distribui-los de
maneira clara;
6. Compor um sistema de mensuração de desempenho dos processos;
7. Empregar ferramentas de priorização de projetos, considerando que não é
possível implementar vários projetos ao mesmo tempo.
Acredita-se, dessa forma, que o emprego da metodologia de Gestão de
Processos de Negócios, por intermédio de um Escritório de Processos, pode
institucionalizar essas iniciativas, obter os resultados esperados e perpetuar seus
benefícios com o passar dos anos.
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Você está sendo convidado para participar do Estudo Avaliação dos
resultados da adoção de um Escritório de Processos em uma Instituição Federal
de Ensino Superior.
Este instrumento integra a minha dissertação no Curso de Mestrado
Profissional em Avaliação, da Faculdade Cesgranrio, e destina-se a avaliação dos
processos aprovados e validados pela Seção de Modelagem de Processos da DTIC
(Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação) desta Instituição.
Sua participação neste estudo consistirá em responder um instrumento de
avaliação, pela Internet, com base na sua vivência como usuário desses processos e
servidor desta instituição. Você não é obrigado(a) a participar e a qualquer momento
poderá desistir.
As informações obtidas neste estudo são confidenciais e será assegurado o
sigilo sobre sua participação. Os dados serão analisados de forma agregada e, desse
modo, será possível garantir o anonimato das informações.
Você poderá esclarecer suas dúvidas sobre o estudo e sua participação agora
ou a qualquer momento, por meio do endereço de e-mail disponível neste termo.
Este Termo deve ser assinado por você e reenviado para o contato abaixo.

Declaro que entendi os objetivos e as condições do estudo e concordo
em participar.

Rio de Janeiro, ____de ___________de 2017

_____________________________________________________
Assinatura do participante do estudo avaliativo

Avaliador responsável: José Lidones Alexandre Borges
E-mail: jose.borges@unirio.br
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APÊNDICE B – Questionário Avaliativo aos Especialistas
Avaliação dos Especialistas da Seção de Modelagem de Processos

Prezado Colaborador,
Este questionário é parte da etapa de validação de uma avaliação sobre os processos
aprovados e validados pela Seção de Modelagem de Processos da DTIC. Gostaria de
salientar que a sua participação é muito importante, pois as informações fornecidas
servirão para fundamentar uma dissertação de Mestrado da Faculdade Cesgranrio.
As informações serão trabalhadas de forma a não permitir a sua identificação. Seja o
mais sincero possível procurando retratar a sua real percepção dos aspectos
avaliados. Agradeço a sua contribuição e coloco-me à disposição para eventuais
esclarecimentos através do endereço de e-mail jose.borges@unirio.br.
Peço que responda o instrumento da forma completa e o devolva em um prazo
máximo de cinco dias úteis.
Conto com a sua colaboração!
Neste questionário serão apresentadas afirmativas e perguntas sobre os processos
homologados pela Seção de Modelagem de Processos. Marque a opção que
representa a sua opinião a respeito de cada aspecto abordado.
(1) Nenhum - Significa que o fundamento descrito não se aplica a nenhum processo.
(2) Menos da metade - Significa que o fundamento descrito é aplicado na minoria
dos processos.
(3) Metade - Significa que o fundamento descrito é aplicado na metade dos
processos.
(4) Mais da metade - Significa que o fundamento descrito é aplicado na maioria dos
processos.
(5) Todos - Significa que o fundamento descrito é aplicado a todos os processos.
Instruções:
a. Os itens permitem apenas uma única resposta;
b. Não existem respostas certas ou erradas. Marque a resposta que corresponder à
sua percepção em relação a cada aspecto avaliado;
c. Para facilitar a sua análise sobre os questionamentos neste instrumento, serão
apresentados três blocos, são eles: gerência, processos e clientes. Para cada
bloco foram elaboradas questões que deverão ser respondidas.
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E - GERÊNCIA
Com base nos processos homologados pela Seção de Modelagem de Processos, pode-se
constatar que houve:
E1 - Aumento de eficiência dos processos (redução de custos, eliminação de desperdícios,
simplificação/uniformização de rotinas).
Nenhum
Menos da metade
Metade
Mais da metade
Todos

E2 - Conformidade dos processos com normativos, regulamentações, certificações ou modelos de
referência.
Nenhum
Menos da metade
Metade
Mais da metade
Todos
E3 - Melhoria da estrutura de monitoramento por intermédio dos processos.
Nenhum
Menos da metade
Metade
Mais da metade
Todos
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E4 - Aumento da visibilidade operacional para a tomada de decisões.
Nenhum
Menos da metade
Metade
Mais da metade
Todos
E5 - Implantação da estratégia institucional a partir da elaboração dos processos ponta a ponta.
Nenhum
Menos da metade
Metade
Mais da metade
Todos
E6 - Aumento da satisfação dos servidores.
Nenhum
Menos da metade
Metade
Mais da metade
Todos
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F - PROCESSOS
Com base nos processos homologados pela Seção de Modelagem de Processos, pode-se
constatar que:
F1 – Os processos foram elaborados de forma padronizada.
Nenhum
Menos da metade
Metade
Mais da metade
Todos
F2 – Os processos foram implementados de forma padronizada.
Nenhum
Menos da metade
Metade
Mais da metade
Todos
F3 – Os padrões dos processos homologados foram documentados.
Nenhum
Menos da metade
Metade
Mais da metade
Todos
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F4 – Os processos foram definidos a partir de requisitos derivados das necessidades dos
clientes.
Nenhum
Menos da metade
Metade
Mais da metade
Todos
F5 – Após a homologação e controle do Gestor, os processos são controlados pela Seção de
Modelagem de processos.
Nenhum
Menos da metade
Metade
Mais da metade
Todos
F6 – Os problemas graves de execução geram subsídios para melhoramentos dos processos.
Nenhum
Menos da metade
Metade
Mais da metade
Todos
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F7 – Foram definidos indicadores para os processos.
Nenhum
Menos da metade
Metade
Mais da metade
Todos
F8 –Os processos são controlados por meio de indicadores.
Nenhum
Menos da metade
Metade
Mais da metade
Todos
F9 – Foram estabelecidas metas para os processos.
Nenhum
Menos da metade
Metade
Mais da metade
Todos

F10 – Os processos são controlados por meio de metas.
Nenhum
Menos da metade
Metade
Mais da metade
Todos

76

G - CLIENTES
Com base nos processos homologados pela Seção de Modelagem de Processos, pode-se
constatar que:
G1 – As necessidades e expectativas dos clientes são identificadas.
Cliente – neste bloco o termo Cliente se refere ao Gestor ou aos atores que operam o processo

Nenhum
Menos da metade
Metade
Mais da metade
Todos
G2 – São disponibilizados canais de comunicação para os clientes apresentarem suas
reclamações.
Nenhum
Menos da metade
Metade
Mais da metade
Todos
G3 – As reclamações recebidas dos clientes são registradas e tratadas.
Nenhum
Menos da metade
Metade
Mais da metade
Todos
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G4 – O cliente é informado da solução dada para a sua reclamação.
Nenhum
Menos da metade
Metade
Mais da metade
Todos

G5 – As reclamações dos clientes geram subsídios para melhoramentos dos processos.
Nenhum
Menos da metade
Metade
Mais da metade
Todos
G6 – A satisfação dos clientes da Seção de Modelagem de Processos é avaliada.
Nenhum
Menos da metade
Metade
Mais da metade
Todos
AGRADEÇO A SUA PARTICIPAÇÃO
JOSÉ L. ALEXANDRE BORGES
ENVIAR O QUESTIONÁRIO
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APÊNDICE C – Questionário Avaliativo aos Gestores de Processos

Prezado Colaborador,
Este questionário é parte da etapa de validação de uma avaliação sobre o seu
processo que foi aprovado pela Seção de Modelagem de Processos da DTIC. Sua
participação é muito importante, pois as informações fornecidas servirão para
fundamentar uma dissertação de Mestrado da Faculdade Cesgranrio.
As informações serão trabalhadas de forma a não permitir a sua identificação. Seja o
mais sincero possível, procurando retratar a sua real percepção dos aspectos
avaliados. Agradeço a sua contribuição e coloco-me à disposição para eventuais
esclarecimentos através do endereço de e-mail jose.borges@unirio.br
Peço que responda ao instrumento de forma completa e o devolva em um prazo
máximo de cinco dias úteis.
Agradeço a sua colaboração!
Neste
questionário
serão
apresentadas
afirmativas
sobre
os processos homologados pela Seção de Modelagem de Processos. Marque a
opção que representa a sua opinião a respeito de cada aspecto abordado.
Instruções:
a) os itens permitem apenas uma única resposta;
b) não existem respostas certas ou erradas. Marque a resposta que corresponder a
sua percepção em relação a cada aspecto avaliado.
c) para facilitar a sua análise sobre os questionamentos neste instrumento, serão
apresentados quatro blocos, são eles: organização, cliente, gerência e ator do
processo. Para cada bloco foram elaboradas questões que deverão ser
respondidas.
(1) Sim. Significa que você concorda com a afirmação.
(2) Não. Significa que você não concorda com a afirmação.
(3) N/A (Não se aplica). Significa que não se sabe sobre a informação em questão.
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A - ORGANIZAÇÃO
A1 – Você sabe o que é um processo.
Sim
Não
N/A

A2 – O processo é executado de forma padronizada.
Sim
Não
N/A

A3 – Os padrões do processo são documentados.
Sim
Não
N/A

A4 – Há um acompanhamento do processo por intermédio de indicadores de
desempenho.
Sim
Não
N/A

A5 – O processo fornece respostas rápidas.
Sim
Não
N/A
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A6 – Existem mecanismos para medição de desempenho do processo.
Sim
Não
N/A
A7 – O desempenho do processo é medido regularmente.
Sim
Não
N/A
A8 – Existem metas estabelecidas para o processo.
Sim
Não
N/A

A9 – As metas estipuladas para o processo são controladas.
Sim
Não
N/A

A10 – Existe um gerenciamento de riscos associados ao processo.
Sim
Não
N/A
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A11 – Você tem uma clara visão do processo.
Sim
Não
N/A
A12 – Você possui um repositório de informações sobre o processo.
Sim
Não
N/A

A13 – Você documenta o conhecimento adquirido pelo processo.
Sim
Não
N/A

A14 – Mudanças de regras ou regulamentações que afetam o processo são
implementadas com facilidade e rapidez.
Sim
Não
N/A

A15 – A gestão por processo melhorou a tomada de decisão.
Sim
Não
N/A
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A16 – Você tem uma visão geral de todas as atividades do processo.
Sim
Não
N/A

A17 – Você consegue identificar o custo total do processo.
Sim
Não
N/A

A18 – Os custos do processo são controlados.
Sim
Não
N/A
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B - CLIENTE
B1 – O processo foi elaborado com a preocupação de atender as expectativas das partes
interessadas.
Sim
Não
N/A
B2 – Cada ator reconhece o propósito da atividade que desempenha.
Sim
Não
N/A
B3 – Problemas ou reclamações dos clientes geram subsídios para futuras correções no
processo.
Sim
Não
N/A
B4 – O processo é definido a partir de requisitos derivados das necessidades dos clientes.
Sim
Não
N/A
B5 – Ações rápidas de correção são tomadas para que os clientes obtenham os resultados
esperados.
Sim
Não
N/A
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B6 – São disponibilizados canais de comunicação para os clientes apresentarem as suas
reclamações.
Sim
Não
N/A
B7 – Com a Gestão por Processos, houve uma maior satisfação dos clientes do processo.
Sim
Não
N/A

85

C - GERÊNCIA
C1 – Você utiliza indicadores de desempenho para analisar o processo.
Sim
Não
N/A
C2 – Os indicadores de desempenho contribuem para a transformação do processo.
Sim
Não
N/A
C3 – Com a Gestão por Processos, houve um aumento de eficiência das atividades do
processo.
Sim
Não
N/A
C4 – Com a Gestão por Processos, ocorreu um aumento da qualidade de produtos e
serviços aos clientes do processo.
Sim
Não
N/A
C5 – Com a Gestão por Processos, você percebeu um aumento da satisfação dos clientes
do processo.
Sim
Não
N/A
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D – ATOR DO PROCESSO
D1 – Os papéis e as responsabilidades são claramente definidos para os atores do
processo.
Sim
Não
N/A
D2 – O processo em que você atua é bem delineado e compreendido.
Sim
Não
N/A
D3 – Existe uma preocupação de melhoria do processo por intermédio do treinamento
das pessoas.
Sim
Não
N/A
D4 – Os programas de treinamento são ajustados às necessidades do processo.
Sim
Não
N/A
AGRADEÇO A SUA COLABORAÇÃO
JOSÉ L. ALEXANDRE BORGES
ENVIAR O QUESTIONÁRIO
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APÊNDICE D – Questionário Avaliativo aos Clientes de Processo
Avaliação aos Clientes do Processo
Prezado Colaborador,
Este questionário é parte da etapa de validação de uma avaliação sobre os processos
aprovados e validados pela Seção de Modelagem de Processos da DTIC. Gostaria de
salientar que a sua participação é muito importante, pois as informações fornecidas
servirão para fundamentar uma dissertação de Mestrado da Faculdade Cesgranrio.
As informações serão trabalhadas de forma a não permitir a sua identificação. Seja o
mais sincero possível procurando retratar a sua real percepção dos aspectos
avaliados. Agradeço a sua contribuição e coloco-me à disposição para eventuais
esclarecimentos através do endereço de e-mail jose.borges@unirio.br
Peço que responda o instrumento de forma completa e o devolva em um prazo
máximo de cinco dias úteis.
Conto com a sua colaboração!
Instruções:
1. os itens permitem apenas uma única resposta;
2. não existem respostas certas ou erradas: marque a resposta que corresponder à
sua percepção em relação a cada aspecto avaliado.
Neste questionário serão apresentadas afirmativas sobre os atendimentos prestados
pela área da PROPG/DPQ - Diretoria de Pesquisa. Marque a opção que representa a
sua opinião a respeito de cada aspecto abordado.
a. Nunca. Significa que a sua opinião NÃO está de acordo o fundamento descrito.
b. Quase nunca. Significa que o fundamento descrito está em sua minoria de acordo
com a sua opinião.
c.

Quase sempre. Significa que o fundamento descrito está em sua maioria de
acordo com a sua opinião.

d. Sempre. Significa que o fundamento descrito está completamente de acordo com
a sua opinião.
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H- DESEMPENHO
H1 – Você se sente satisfeito com os serviços da área avaliada.
Nunca
Quase nunca
Quase sempre
Sempre
H2 – São disponibilizados canais de comunicação para você apresentar as suas reclamações.
Nunca
Quase nunca
Quase sempre
Sempre
H3 – Você é informada da solução dada a sua reclamação.
Nunca
Quase nunca
Quase sempre
Sempre
H4 – As suas reclamações são registradas e tratadas.
Nunca
Quase nunca
Quase sempre
Sempre
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H5 – A área avaliada verifica a sua satisfação com os serviços por ela prestados por
intermédio de avaliações.
Nunca
Quase nunca
Quase sempre
Sempre
H6 – Existe boa qualidade nos produtos e/ou serviços prestados pela área avaliada.
Nunca
Quase nunca
Quase sempre
Sempre
H7 – A área avaliada fornece o serviço no tempo prometido.
Nunca
Quase nunca
Quase sempre
Sempre
H8 – A área avaliada mantém os seus registros de forma organizada.
Nunca
Quase nunca
Quase sempre
Sempre
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H9 – A área avaliada informa exatamente quando os serviços são executados.
Nunca
Quase nunca
Quase sempre
Sempre
H10 – Suas demandas são atendidas de forma imediata pela área avaliada.
Nunca
Quase nunca
Quase sempre
Sempre
H11 – Os servidores da área avaliada estão dispostos a lhe ajudar.
Nunca
Quase nunca
Quase sempre
Sempre
H12 – As informações fornecidas pela área avaliada são confiáveis.
Nunca
Quase nunca
Quase sempre
Sempre
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H13 – Os servidores da área avaliada são educados.
Nunca
Quase nunca
Quase sempre
Sempre
H14 – Os servidores da área avaliada possuem preparo para cumprir suas atividades
corretamente.
Nunca
Quase nunca
Quase sempre
Sempre
H15 – Os serviços da área avaliada são divulgados.
Nunca
Quase nunca
Quase sempre
Sempre
H16 – Os servidores da área avaliada são atenciosos.
Nunca
Quase nunca
Quase sempre
Sempre
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H17 – Os servidores da área avaliada demonstram entender as suas necessidades.
Nunca
Quase nunca
Quase sempre
Sempre
H18 – A área avaliada tem como objetivo atender o seu interesse.
Nunca
Quase nunca
Quase sempre
Sempre
H19 – A área avaliada tem os horários de funcionamento convenientes.
Nunca
Quase nunca
Quase sempre
Sempre
H20– Os recursos (equipamentos) da área avaliada são adequados para o atendimento.
Nunca
Quase nunca
Quase sempre
Sempre
AGRADEÇO A SUA COLABORAÇÃO
JOSÉ L. ALEXANDRE BORGES
ENVIAR O QUESTIONÁRIO
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APÊNDICE E – Entrevista sobre as dificuldades de implementação e
operacionalização da Gestão de Processos na UNIRIO
Entrevista sobre as dificuldades de implementação e operacionalização da Gestão de
Processos na UNIRIO
Prezado Colaborador,
Este instrumento de entrevista é parte da etapa de validação de uma avaliação sobre os
processos aprovados e validados pela Seção de Modelagem de Processos da DTIC. Gostaria de
salientar que a sua participação é muito importante, pois as informações fornecidas servirão
para fundamentar uma dissertação de Mestrado da Faculdade Cesgranrio.
As informações serão trabalhadas de forma a não permitir a sua identificação. Seja o mais
sincero possível procurando retratar a sua real percepção dos aspectos avaliados. Agradeço a
sua contribuição e coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos através do endereço
de e-mail jose.borges@unirio.br
Peço que responda o instrumento de forma completa e o devolva em um prazo máximo de cinco
dias úteis.
Conto com a sua colaboração!
Instruções:
a) os itens permitem apenas uma única resposta;
b) não existem respostas certas ou erradas: marque a resposta que corresponder à sua percepção
em relação a cada aspecto avaliado.
Nesta entrevista online serão apresentadas afirmativas sobre as dificuldades encontradas na
operacionalização da Gestão de Processos de Negócios (BPM) na UNIRIO. Marque a opção
que representa a sua opinião a respeito de cada aspecto abordado.
(1) Não concordo. Significa que a sua opinião NÃO está de acordo o fundamento descrito.
(2) Concordo. Significa que o fundamento descrito está de acordo com a sua opinião.
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APÊNDICE F – Tabela de pontuação dos itens do questionário aos Especialistas
da Seção de Modelagem de Processos
Categorias

Nomes Itens

Gerência

E1 - Aumento de eficiência pelos processos
E2 - Conformidade dos processos com
normativos
E3 - Melhoria da estrutura de monitoramento
pelos processos.
E4 - Aumento da visibilidade operacional para
a tomada de decisões.
E5 - Implantação da estratégia institucional
pelos processos.
E6 - Aumento da satisfação dos servidores

F1 - Os processos foram elaborados de forma
padronizada.
F2 - Os processos foram implementados de
forma padronizada.
F3 - Os padrões dos processos homologados
foram documentados.
F4 - Os processos foram definidos a partir de
requisitos derivados das necessidades dos
clientes.
F5 - Após homologação e controle do Gestor,
os processos são controlados pela Seção de
Processos
Modelagem de Processos.
F6 - Os problemas graves de execução geram
subsídios para melhoramentos dos processos.
F7 - Foram definidos indicadores para os
processos.
F8 - Os processos são controlados por meio
de indicadores.
F9 - Foram estabelecidas metas para os
processos.
F10 - Os processos são controlados por meio
de metas.
G1 - As necessidades e expectativas dos
clientes são identificadas.
G2 - São disponibilizados canais de
comunicação para os clientes apresentarem
suas reclamações.
G3 - As reclamações recebidas dos clientes
Clientes são registradas e tratadas.
G4 - O cliente é informado da solução dada à
sua reclamação.
G5 - As reclamações dos clientes geram
subsídios para melhoramentos dos processos.
G6 - A satisfação dos clientes da Seção de
Modelagem de Processos é avaliada.

Escala Avaliativa
NE <MET MET >MET TO
4
1
-

-

1

3

1

-

-

2

2

1

-

-

1

1

2

-

-

2

2

1

-

-

2

-

3

-

-

-

-

5

-

-

1

3

1

-

-

1

-

4

-

-

-

-

5

-

2

2

-

1

-

-

-

3

2

2

2

1

-

-

2

2

1

-

-

1

-

2

1

1

2

2

-

1

-

-

-

1

1

3

-

-

-

-

5

-

-

-

-

5

-

-

-

-

5

-

-

-

2

3

3

1

-

-

1

Legenda: NE=Nenhum, <MET=Menos da metade, MET=Metade, >MET=Mais da metade, TO=Todos.
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APÊNDICE G – Tabela de pontuação dos itens do questionário aos Gestores de
processos
Categorias

Organização

Cliente

Nome Itens
A1 - Você sabe o que é um processo
A2- O processo é executado de forma padronizada
A3 - Os padrões do processo são documentados
A4 - Há um acompanhamento do processo por
intermédio de indicadores de desempenho
A5 - O processo fornece respostas rápidas
A6 - Existem mecanismos para medição de desempenho
do processo
A7 - O desempenho do processo é medido regularmente
A8 - Existem metas estabelecidas para o processo
A9 - As metas estipuladas para o processo são
controladas
A10 - Existe um gerenciamento de riscos associados ao
processo
A11 - Você tem uma clara visão do processo
A12 - Você possui um repositório de informações sobre o
processo
A13 - Você documenta o conhecimento adquirido pelo
processo
A14 - Mudanças de regras ou regulamentações que
afetam o processo são implementadas com facilidade e
rapidez
A15 - A gestão por processo melhorou a tomada de
decisão
A16 - Você tem uma visão geral de todas as atividades
do processo
A17 - Você consegue identificar o custo total do
processo.
A18 - Os custos do processo são controlados.
B1 - O processo foi elaborado com a preocupação de
atender as expectativas das partes interessadas.
B2 - Cada ator reconhece o propósito da atividade que
desempenha.
B3 - Problemas ou reclamações dos clientes geram
subsídios para futuras correções no processo.
B4 - O processo é definido a partir de requisitos
derivados das necessidades dos clientes.
B5 - Ações rápidas de correção são tomadas para que
os clientes obtenham os resultados esperados.
B6 - São disponibilizados canais de comunicação para
os clientes apresentarem as suas reclamações.
B7 - Com a Gestão por Processos, houve uma maior
satisfação dos clientes do processo.

Escala
Avaliativa
Sim Não N/A
4
2
2
4
1

2

1

3

1

-

2

2

-

1
2

3
2

-

2

2

-

1

2

1

2

2

-

2

2

-

-

3

1

1

3

-

2

2

-

3

1

-

1

3

-

1

3

-

4

-

-

2

2

-

3

1

-

3

1

-

4

-

-

4

-

-

1

2

1
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Categorias

Nome Itens

C1 - Você utiliza indicadores de desempenho para
analisar o processo.
C2 - Os indicadores de desempenho contribuem para
a transformação do processo.
C3 - Com a Gestão por Processos, houve um
Gerência
aumento de eficiência das atividades do processo.
C4 - Com a Gestão por Processos, ocorreu um
aumento da qualidade de produtos e serviços aos
clientes do processo.
C5 - Com a Gestão por Processos, você percebeu um
aumento da satisfação dos clientes do processo.
D1 - Os papéis e as responsabilidades são
claramente definidos para os atores do processo.
D2 - O processo em que você atua é bem delineado e
compreendido.
Ator de Processo
D3 - Existe uma preocupação de melhoria do
processo por intermédio do treinamento das pessoas.
D4 - Os programas de treinamento são ajustados às
necessidades do processo.
Legenda: N/A=Não se aplica.

Escala
Avaliativa
Sim Não N/A
1

2

1

1

2

1

2

2

-

2

1

1

2

1

1

3

1

-

3

1

-

1

2

1

-

2

2
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APÊNDICE H – Tabela de pontuação dos itens do questionário aos Clientes de
processo
Escala Avaliativa
Categorias

Nome Itens
NU
H1 - Você se sente satisfeito com os serviços da área
avaliada

QN QS SE

-

2

4

4

2

1

4

3

1

2

5

2

-

3

2

5

3

3

-

2

-

2

5

3

-

2

5

3

-

2

5

3

1

1

4

4

-

2

8

-

H11 - Os servidores da área avaliada estão dispostos
a lhe ajudar.

-

2

3

5

H12 - As informações fornecidas pela área avaliada
são confiáveis

-

-

4

6

H13 - Os servidores da área avaliada são educados

-

-

5

5

H14 - Os servidores da área avaliada possuem
preparo para cumprir suas atividades corretamente

-

-

8

2

H15 - Os serviços da área avaliada são divulgados

-

6

2

2

H16 - Os servidores da área avaliada são atenciosos

-

1

3

6

H17 - Os servidores da área avaliada demonstram
entender suas necessidades

-

1

6

3

H18 - A área avaliada objetiva atender o seu interesse

1

2

3

4

H19 - A área avaliada tem os horários de
funcionamento convenientes

-

1

3

6

H20 - Os recursos (equipamentos) da área avaliada
são adequados para o atendimento

-

3

5

2

H2 - São disponibilizados canais de comunicação para
você apresentar as suas reclamações
H3 - Você é informado da solução dada a sua
reclamação
H4 - As suas reclamações são registradas e tratadas
H5 - A área avaliada verifica a sua satisfação com os
serviços por ela prestados por intermédio de
avaliações
H6 - Existe boa qualidade nos produtos e/ou serviços
prestados pela área avaliada
H7 - A área avaliada fornece o serviço no tempo
prometido
H8 - A área avaliada mantém os seus registros de
forma organizada.
H9 - A área avaliada informa exatamente quando os
serviços são executados
Desempenho H10 - Suas demandas são atendidas de forma
imediata pela área avaliada

Legenda: Nunca=NU, Quase nunca=QN, Quase sempre=QS, Sempre=SE.
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APÊNDICE I – Formulário para Validação Técnica da Versão Inicial dos
Instrumentos de Avaliação aos Especialistas, Gestores de
processos e Cliente de Processo
Introdução
1)

Analise a Lista de Verificação para avaliação de Projetos Sociais sustentáveis segundo
os padrões da TNS (The Natural Step), em anexo.
Item

Sim Não

Justificativa
para o Não:

1. As Dimensões/Categorias e os itens do instrumento
apresentam com inteligibilidade/clareza, o que deve
ser observado.
2. Cada item descreve um único aspecto a ser avaliado
pelo instrumento.
3. Os itens NÃO possuem aspectos sobrepostos.
(REDUNDÂNCIA)
4. Em cada categoria todos os itens são relevantes?
5. Em cada categoria todos os itens possuem mérito?
6. Os itens possuem correspondência com as
categorias?
7. Segundo norma culta da língua os itens estão
redigidos de forma correta?
8. Existe padronização na redação dos itens?
2)

A seguir, assinale SIM ou NÃO para cada item do formulário, justificando o NÃO.

Você alteraria a redação de algum item do instrumento? Identifique-os pela categoria e
numeração e inclua a nova redação no quadro a seguir. Se for necessário continue o quadro
na folha seguinte.
Indicador Atual

Nova redação do Indicador

