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RESUMO

Visando gerir seus processos com eficiência e eficácia, as organizações
públicas têm buscado na Gestão de Processos de Negócio (Business Process
Management – BPM), os meios pelos quais possam gerenciar seus processos de
trabalho. Esse gerenciamento visa organizar os processos de trabalho para que se
consiga obter os melhores resultados dentro do seu campo de atuação. Esta
pesquisa analisa a estruturação de um Escritório de Processos (EP), realizada em
uma Instituição Federal de Ensino Superior (IFES), de Porto Alegre – RS, aonde a
instituição busca orientar-se por meio de processos de negócio. A pesquisa foi
realizada por meio de uma Design Science Research (DSR), aonde foram realizadas
pesquisas sobre o que foi publicado e pesquisado sobre o tema. Também foram
realizadas coletas de informações com as pessoas envolvidas no processo de
estruturação do EP, buscando entender quais aspectos foram observados no
momento da estruturação e como trabalha atualmente. Posteriormente é feita a
proposição de um modelo de gestão, a partir do Modelo Estrela de Galbraith, o qual
leva em consideração cinco elementos para proposição do modelo de gestão:
estratégia, estrutura, processos, pessoas e sistemas de recompensa. Ao fim da
pesquisa são apresentados os resultados que poderão ser obtidos através da
aplicação deste Modelo de Gestão do Escritório de Processos, o qual apresentará
os processos de trabalho, o portfólio de serviços e o posicionamento que o Escritório
de Processos deve adotar para se adequar ao que a instituição necessita. Ao final
do trabalho conseguiu-se reunir melhorias como maior transparência nos processos
de trabalho do EP, inclusão de novos serviços ao portfólio e possibilidade concreta
de aplicação do modelo desenvolvido. O presente trabalho contribui para
estruturação de Escritório de Processos em outras IFES, pois foi desenvolvido num
contexto equivalente e está contextualizado com o atual momento vivido por estas
instituições.

Palavras-chave: BPM. Escritório de Processos. Estruturação. Modelo de Gestão.
Maturidade. Modelo Estrela.
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1 INTRODUÇÃO
As organizações públicas, bem como as privadas, são verdadeiros
emaranhados de processos. Porém, estas organizações nem sempre utilizam de um
modelo de gestão baseado nos seus processos para administrar o seu trabalho.
Buscando conduzir seus processos de negócio com eficiência e eficácia, as
organizações de diversos setores têm buscado na Gestão de Processos de Negócio
(em inglês, Business Process Management – BPM), os meios pelos quais possam
coordenar seus processos de trabalho de tal maneira que consigam obter os
melhores resultados dentro do seu campo de atuação. (ABPMP CBOK, 2013).
Conforme Paim et al. (2009), as organizações precisam organizar seu
trabalho de forma a projetar suas atividades e seus recursos, geri-los no dia a dia e
promover a melhoria contínua de suas operações. Essa interpretação reforça o
entendimento da importância de valer-se de uma visão sistêmica dos processos
para gerir a organização com eficiência.
De Sordi (2012), apresenta o BPM como sendo uma metodologia que busca
manter ou criar um alinhamento entre a estratégia e os processos da organização,
utilizando-se da modelagem, documentação, medição e monitoramento destes
processos. Atribui-se ao BPM a produção de mudanças significativas no
desempenho operacional, na eficiência e na eficácia dos processos, convergindo
para um ciclo de melhoria contínua e geração de inovação. (ROSEMANN e VOM
BROCKE, 2013). Quando compreendido como disciplina de mudança e aplicado
corretamente pela organização, o BPM apresenta benefícios, tais como: melhoria da
qualidade do serviço, otimização de processos e consequente aumento da
produtividade organizacional e redução dos custos operacionais. (GART, 2012).
Mas para que as ações de BPM sejam elaboradas e executadas
corretamente, é fundamental a participação de uma área com pessoas
especializadas em gestão de processos de negócio. É essa área, denominada
Escritório de Processos, a qual reúne a especialização necessária para gerenciar as
iniciativas de BPM, que deve prescrever métodos e ferramentas que orientarão a
organização para as mudanças necessárias. (PAIM et al., 2009).
Segundo Jesus et al. (2013), o Escritório de Processos é o ambiente que
reúne a técnica e a cultura do BPM, e compete a ele: promover as iniciativas de
BPM na organização, difundir a cultura do BPM e trabalhar como consultor interno.
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Um Escritório de Processos tem atribuições diferentes à medida que aumenta a
maturidade do BPM na organização. Conforme Paim et al. (2009), inicialmente o
escritório é responsável por ações voltadas a melhorias nos processos críticos e a
introdução da filosofia de trabalho do BPM na organização. À medida que BPM vai
se difundindo e tornando parte da cultura organizacional, o Escritório de Processos
para uma função mais coordenadora e foca seu trabalho na governança dos
processos da organização. (PAIM et al., 2009).
Conforme exposto anteriormente, as organizações públicas têm encontrado
no BPM os meios pelos quais possam gerir seus processos de negócio objetivando
os melhores resultados de sua gestão em quesitos como eficiência e eficácia
operacional, padronização e transparência de seus processos. Benefícios como
otimização do trabalho, aumento da satisfação de seus clientes e melhoria contínua
vão de encontro ao que se espera de uma administração pública pautada na
economicidade, transparência e alinhamento de seus processos de negócio.
(GESPÚBLICA, 2011).
Essa condição indispensável de orientar seus processos por meio do BPM
justificou a implantação de um Escritório de Processos na instituição. Segundo
Jesus et al. (2013), as iniciativas de gestão dos processos que são tomadas
isoladamente por diversos grupos da mesma organização, não trazem os resultados
mais satisfatórios. A institucionalização da gestão por processos é fundamental para
que se desfrute de bons resultados no âmbito de toda organização. Neste contexto,
e também motivada por normativas do Tribunal de Contas da União (TCU), a IFES
objeto deste estudo decidiu pela implantação de um Escritório de Processos.
(BRODBECK et al, 2013).
Como tema geral deste trabalho tem-se o Business Process Management,
onde será abordada a estruturação de um Escritório de Processos. Partindo do
pressuposto que o Escritório de Processos é o responsável por conduzir as ações
de BPM na organização, ter um modelo de gestão bem estruturado é fundamental
para que seja possível expandir tais ações de BPM, relacionando o que é
apresentado na literatura, em sintonia com a estratégia da instituição e a realidade
do setor público.
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1.1 OBJETO E PROBLEMA DE PESQUISA
No ano de 2015, a Association of Business Process Management
Professionals (ABPMP) realizou uma pesquisa com 641 organizações brasileiras,
pertencentes aos setores privado, público e de economia mista. Esta pesquisa
mostrou que 70% das organizações que trabalham com o BPM há mais de 5 anos
possuem um Escritório de Processos. Em contrapartida, nas organizações que
trabalham há menos de um ano com BPM, apenas 34% possuem um Escritório de
Processos. É possível perceber uma ligação direta entre o tempo de trabalho com
BPM e a existência de uma área formal responsável pelo BPM. A Figura 1 apresenta
percentual de organizações entrevistadas que possuía um Escritório de Processos
ou alguma área formal responsável pelo BPM, no ano de 2014.
Figura 1 - Escritórios de Processos, em 2014

Existência de Escritórios de Processos
formais na organização
60
50

53%

40

41%

30

20
10

6%

0
Sim

Não

Não responderam

Fonte: Adaptado de ABPMP (2015, p. 20).

Conforme mostra a Figura 1, 53% das organizações entrevistadas possuem
um Escritório de Processos ou alguma área formal responsável pelo BPM. A
pesquisa revelou que a inexistência de uma área diretamente responsável pelas
ações de BPM está normalmente ligada a falta de maturidade na gestão por
processos. A mesma pesquisa também revelou uma ligação direta entre a existência
do Escritório de Processos e o sucesso das iniciativas de BPM. (ABPMP, 2015).
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Neste contexto de administrar por processos, a administração pública, e mais
especificamente as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), têm uma forma
de gestão muito complexa, principalmente no tocante à gestão de recursos e aos
processos envolvidos. Estes recursos e processos necessitam de um gerenciamento
capaz de proporcionar eficiência à realização de seus serviços, atendendo ao
interesse e as exigências da sociedade e respondendo devidamente aos órgãos de
controle governamental. Dentre os propósitos deste gerenciamento baseado em
processos estão o alcance de processos eficientes e eficazes, aliados a uma
padronização de seus procedimentos de trabalho.
Para alcançar o exposto no parágrafo anterior, a instituição objeto de análise
deste estudo realizou a implementação de um Escritório de Processos para iniciar as
ações de BPM. O objetivo foi consolidar a área como responsável direta pela
atuação na gestão dos processos de negócio da instituição. O fato de estabelecer
um Escritório de Processos teve fundamental importância, pois segundo Pavani Jr e
Scucuglia (2011), é o Escritório de Processos que centraliza os conhecimentos de
BPM da organização e atua para que se estabeleça um modelo de governança dos
processos.
De imediato, o trabalho desenvolvido pelo Escritório de Processos mostrou-se
fundamental para que as ações de BPM fossem concebidas de maneira correta e
em sintonia com as estratégias da instituição. Processos foram mapeados,
documentados, modelados e otimizados, proporcionando melhoria da qualidade do
serviço, aumento da produtividade e redução dos custos operacionais. Juntamente,
a disseminação da cultura do BPM dentro da organização teve um papel
fundamental para o enraizamento das boas práticas que podem levar a alcançar os
objetivos traçados.
Na

intenção de

atingir processos

mais padronizados, modernos e

principalmente mais eficientes para a IFES, observou-se o modo de estruturação do
Escritório de Processos e como ele se relaciona com a instituição. Pôde ser
observado que há espaço para melhorias significativas em alguns pontos como, por
exemplo: no modo como o EP está estruturado, no seu portfólio de serviços e nos
seus processos de trabalho.
Também foi observado o modo de atuação do EP no desenvolvimento do seu
trabalho na instituição. Atualmente a área está muito focada em mapeamentos,
documentação, proposição de melhorias e outras atividades operacionais, as quais
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acabam limitando a capacidade de trabalho da equipe. Segundo Gart (2015), um
Escritório de Processos que centraliza todas as ações de BPM corre o risco de
fomentar um distanciamento da área de negócio, podendo acarretar o insucesso de
alguns projetos.
É notável o importante papel que o Escritório de Processos desempenha no
contexto das iniciativas de BPM. Ao construir um alinhamento estratégico entre a
área de processos e o restante da organização, as iniciativas tendem a ser mais
bem-sucedidas (GART, 2015). Muitas pesquisas acadêmicas discorrem sobre
Escritórios de Processos, porém poucas sobre estes no contexto da administração
pública. As pesquisas encontradas são unânimes em afirmar que a burocracia
existente na administração pública é um dos maiores empecilhos para o avanço de
projetos de BPM nestas organizações. Borges, Walter e Santos (2016), ao relatar os
estudos sobre BPM realizados em um órgão público brasileiro, apontaram o excesso
de burocracia como um grande entrave para a implementação de melhorias. Ahrend
(2014) relata que as condições legais e políticas advindas da grande burocracia,
configuram-se um grande obstáculo para as iniciativas de BPM no setor público da
Europa.
Adaptar-se a estrutura organizacional do setor público é fundamental para
que o Escritório de Processos consiga operar de maneira plena. É preciso entender
como o Escritório de Processos pode moldar-se às características da estratégia,
estrutura, processos, sistema de pessoas, sistema de recompensas e outros fatores
importantes que configuram uma organização. Segundo Galbraith, Downey e Kates
(2011), o alinhamento destes fatores é fundamental para que clientes e organização
tenham suas necessidades atendidas.
Com base no exposto foram realizadas observações e idealizadas soluções,
para que a partir deste contexto, e tendo como base uma revisão sistemática da
literatura, este trabalho consiga responder a seguinte questão de pesquisa: Como
deverá ser o modelo de gestão para o Escritório de Processos, à luz do Modelo
Estrela no contexto do setor público?
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1.2 OBJETIVOS

Nesta seção serão apresentados os objetivos que se deseja alcançar com
esta pesquisa, tais objetivos, são divididos em objetivo geral e objetivos específicos.

1.2.1 Objetivo Geral
A pesquisa tem como principal objetivo propor um modelo de gestão para o
Escritório de Processos de uma Instituição Federal de Ensino Superior. Para o
desenvolvimento deste modelo será utilizado como base conceitual o Modelo
Estrela, proposto no livro Projeto de Organizações Dinâmicas. (GALBRAITH;
DOWNEY; KATES, 2011).

1.2.2 Objetivos Específicos
Como objetivos específicos desta pesquisa, é preciso mostrar com clareza o
entendimento sobre alguns objetivos, nos quais se enquadram:
a) Elencar os benefícios de seguir o que está proposto no Modelo Estrela, para
estruturar o Modelo de Gestão do Escritório de Processos;
b) Descrever como ocorreu a concepção do Escritório de Processos atual e
identificar possibilidades de melhoria com base no Modelo Estrela.
c) Adequar as proposições do Modelo Estrela na construção do Modelo de
Gestão, com objetivo de alcançar os resultados mais satisfatórios para o
Escritório de Processos, da Instituição Federal Ensino Superior estudada.

1.3 JUSTIFICATIVA

Esta seção apresenta as justificativas para a realização desta pesquisa.
Busca-se enquadrar essas premissas em dois campos diferentes, a detalhar:
i)

Justificativa da pesquisa para a organização;

ii)

Justificativa da pesquisa para o meio acadêmico.

1.3.1 Justificativa para a Organização
A construção de um modelo de gestão para o Escritório de Processos (EP),
diferente do utilizado atualmente no EP, pode trazer inúmeras contribuições para a
organização. A instituição está iniciando um projeto de reestruturação de seu EP e
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esta pesquisa poderá servir como base e subsidiar as tomadas de decisões que
surgirem durante o período.
O Escritório de Processos foi originariamente implementado na organização
sem que houvesse uma consciência plena a respeito dos resultados do BPM no
contexto a ser implementado. Circunstâncias tais como: curto prazo para
implementação, escassez de profissionais experientes na área e inexistência de
organizações do setor público que poderiam ser objeto de um benchmarking,
levaram à concepção de um EP que adequou as premissas do BPM à realidade do
setor público.
Um Escritório de Processos é o centralizador do conhecimento necessário
para estabelecer políticas e normas para os processos organizacionais, dando
clareza às ações que deverão ser tomadas, com vistas a promover a coordenação
entre as diversas áreas da organização. (ABPMP CBOK, 2013). Iniciativas que
sejam promovidas diretamente por um Escritório de Processos têm maior chance de
êxito devido ao seu aprofundado entendimento sobre BPM e consequente
capacidade de coordenação das ações essenciais para atingir as melhorias
necessárias para o sucesso da organização. (TREGEAR; JESUS; MACIEIRA, 2010).
A importância de um Escritório de Processos para conduzir as ações de BPM
da organização é fundamentada por diversos autores. Entendendo isso e
observando o fato do EP estar consolidado como parte fundamental na gestão dos
processos de negócio da instituição, é que se justifica a proposição do modelo feita
por esta monografia. O EP é constantemente requisitado para desenvolver
melhorias e transformações em processos estratégicos, reforçando assim a
importância das suas contribuições a nível institucional. Os ótimos resultados
obtidos nos projetos de BPM executados pelo EP, fazem que inúmeras áreas da
instituição busquem a experiência do EP para desenvolver as soluções necessárias
para seus processos. Desta maneira, o modelo que será construído poderá auxiliar o
processo de reestruturação do EP e colaborar para o fortalecimento estratégico da
área de BPM na instituição.

1.3.2 Justificativa Acadêmica
Realizando a busca por artigos sobre BPM em organizações públicas e
estruturação de Escritório de Processos nestas, encontram-se um número limitado
de trabalhos sobre os dois temas. No Brasil, os trabalhos relacionados ao tema são
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em sua maioria, objetos de estudo da própria organização que tem o BPM como
metodologia de gestão. No exterior, principalmente na Europa e Estados Unidos
(EUA), os estudos estão concentrados em instituições governamentais mais amplas,
tais como setores inteiros de um governo, e não somente em uma instituição
isolada. (WEEK e BRUNS, 2005; AHREND, 2014). O Quadro 1 apresenta alguns
exemplos de estudos sobre BPM no exterior.
Quadro 1 - Estudos sobre BPM no exterior
Título
Process management in
the public sector: The
experience of one‐stop
shops in Italy
Private-Sector Tools for
the Public Sector:
Business Process
Management Scores Big
at a Florida State Agency
Open process innovation
The impact of personnel
resource scarcity on the
involvement of customers
and consultants in public
sector BPM
Comparative Analysis of
the Implementation of
Business Process
Management in Public
Administration in
Germany and Switzerland

Autor

Ongaro,
Edoardo.

Week, Dale;
Bruns, Dave.

Ano

2004

2005

País

Principais pontos
abordados

Itália

Apresenta a experiência de
uma central de atendimento da
Itália, que centraliza serviços
que antes estavam distribuídos
por vários níveis de governo.

EUA

Apresenta os resultados das
práticas de BPM implantadas
no setor público, na FlóridaEUA.

Niehaves,
Bjoern.

2010

EUA /
Alemanha

Ahrend, Norbert;
Walser, Konrad;
Leopold Henrik.

2012

Alemanha
/Suíça

Opportunities and
limitations of BPM
initiatives in public
administrations across
levels and institutions

Ahrend, Norbert.

2014

Alemanha

The process and
structure of user
participation: a BPM
system implementation
case study

Waal, Benny;
Batenburg,
Ronald.

2014

Holanda

Faz apontamentos sobre o
BPM em vários setores do
governo da Alemanha e aponta
o impacto da escassez de
recursos humanos no BPM do
setor público do país.
Análise Comparativa da
Implementação do BPM na
Administração Pública na
Alemanha e Suíça. Apresenta
as estratégias utilizadas por
cada país.
Apresenta um projeto que
objetiva criar uma plataforma
para trocar e reutilizar
processos e conhecimentos de
BPM sobre e entre as
administrações públicas
alemãs.
Implementação do BPM em
uma organização pública
Holandesa, que opera a nível
nacional.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Segundo Jurisch et al. (2013), os governos europeus estão organizando seus
processos de negócio buscando modernizar suas estruturas burocráticas e assim
vencer as crises políticas e financeiras. Devido às grandes pressões governamentais
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para reduzir os orçamentos, foi preciso repensar e adaptar os processos de negócio,
a fim de aumentar a eficiência e manter o desempenho do setor público. (JURISCH
et al., 2013). Consequentemente, a realização deste estudo poderá subsidiar futuras
pesquisas relacionadas ao tema, tendo em vista que os resultados do
aprofundamento neste campo do BPM poderão auxiliar futuramente as organizações
públicas a traçar os rumos do BPM na gestão pública.
Com base na revisão sistemática de literatura (RSL), proposta no livro Design
Science Research (DRESCH; LACERDA; ANTUNES JR, 2015), foi realizada a
busca do material teórico para esta investigação. Conforme Morandi e Camargo
(2015), uma revisão sistemática de literatura é o emprego de estudos secundários a
fim de se produzir uma pesquisa avançada, descrevendo e avaliando criticamente os
resultados encontrados em estudos primários que tenham significativa relevância
acerca de determinada questão, com objetivo de consolidar os resultados
encontrados.
Figura 2 - Processo da Revisão Sistemática de Literatura

Fonte: Morandi e Camargo (2015, p. 146).

Conforme indicado na Figura 2, o primeiro passo é definição da questão e do
framework conceitual. Ou seja, deve-se definir o tema central e a estrutura
conceitual, que indicarão o ponto de partida e por quais caminhos a pesquisa irá se
desenvolver (MORANDI; CAMARGO, 2015). Para este trabalho, o tema central é a
proposição de um modelo de estruturação para o Escritório de Processos e uma
Instituição Federal de Ensino Superior. O presente trabalho busca respostas
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qualitativas para sua questão de pesquisa e conforme Morandi e Camargo (2015),
uma revisão configurativa é mais apropriada quando se pretende trabalhar com uma
questão de pesquisa mais aberta, e que consequentemente conduzam a revisões
mais amplas sobre aquele tema.
O segundo passo é a escolha da equipe de trabalho. Morandi e Camargo
(2015) recomendam que uma RSL seja realiza por uma equipe de trabalho variada,
porém nada impede que essa revisão seja executada por uma única pessoa.
Baseado nessa informação e por se tratar de um trabalho de conclusão de curso
expresso a partir de uma monografia individual, a RSL foi conduzida apenas pelo
pesquisador.
A definição da estratégia da busca é o terceiro passo da RSL. De acordo com
Morandi e Camargo (2015), esta etapa procura responder questões como
abrangência de busca, conceitos-chave a serem utilizados, fontes de busca e
resultados que serão considerados.
A busca por pesquisas científicas foi realizada nas bases de dados
EBSCOHost e Periódicos CAPES. Definida as bases de dados, foram estabelecidas
as palavras chaves, de acordo com o tema e por idioma, – em inglês e português.
Foram feitas buscas com combinações entre os termos BPM, maturidade, Fatores
Críticos de Sucesso, estruturação e modelo de gestão de Escritório de Processos.
Buscaram-se documentos (artigos, monografias, dissertações, teses e livros)
relativos aos termos predeterminados e não foi estabelecido um horizonte de busca
para a pesquisa. Uma síntese dos resultados da busca pode ser observada na
Tabela 1.
Após o planejamento da estratégia de busca, optou-se pela estratégia de
saturação como extensão da exploração da pesquisa. Segundo Morandi e Camargo
(2015), o artifício da saturação permite identificar uma quantidade de estudos
primários suficientes para uma adequada conclusão do tema estudado.
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Tabela 1 - Síntese dos resultados obtidos ao realizar a RSL
Índice de Busca

Resultados

Abstract
Relacionados

Títulos
Relacionados

Artigos
Inclusos

BPM Office AND Public Sector

Todos os Campos

41

26

2

2

BPM AND Center of Excellence

Todos os Campos

7

7

3

1

BPM Office implementation

Todos os Campos

32

6

2

1

Business Process Management AND Maturity

Todos os Campos

71

36

7

7

Business Process Management AND Administração Pública

Todos os Campos

78

-

-

-

Business Process Management AND Public Administration

Todos os Campos

66

11

2

4

Business Process Management AND Public Sector

Todos os Campos

49

27

2

3

Business Process Management AND Implementation

Todos os Campos

403

284

3

1

Business Process Management AND Implementação

Todos os Campos

4

2

1

1

Estruturação de Escritório de Processos

Todos os Campos

2

1

1

1

Gestão por Processos AND Organizações Públicas

Todos os Campos

2

2

2

2

Gestão por Processos AND Escritório de Processos

Todos os Campos

1

1

1

1

Process Management AND Implementation

Todos os Campos

2802

2301

44

14

Business Process Management AND Process Office

Todos os Campos

18

2

-

1

Implementação de BPM

Todos os Campos

74

6

3

3

Assunto

7

-

14

12

Estruturação de Escritório de Processos

Título

0

-

-

-

Business Process Management AND Public Sector

Título

20

10

10

6

Assunto

131

22

6

2

Título

94

15

15

6

Business Process Management AND Escritório de Processos

Todos os Campos

1

1

-

1

Gestão por Processos AND Organizações Públicas

Todos os Campos

6

2

2

2

4001

2762

120

69

PERIÓDICOS CAPES

EBSCOHOST

Base

Termos da Pesquisa

BPM Implementation

Business Process Management AND Public Administration
Business Process Management AND Implementation

TOTAL

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Na base EBSCOHost, foram consideradas apenas as fontes de dados
Business Source Complete, Academic Search Premier, Academic Search Complete
e CAPES FSTA Full Text Collection. Essa definição decorre do fato de que essas
bases abrangem as áreas de interesse da pesquisa. No total, foram encontrados
quatro mil e um resultados, os quais foram filtrados com base nos critérios de
exclusão e inclusão, definidos na Figura 3.
Figura 3 - Critérios de inclusão e exclusão da RSL

Critérios de Inclusão
Pesquisas que contenham definições e conceitos relativos ao tema central

Métodos e Modelos de estruturação de Escritório de Processos
Métodos e Modelos de implementação de Escritório de Processos

Pesquisas que relacionem BPM e implementação de EP
Pesquisas que relacionem BPM e setor público
Pesquisas que analisem Mauridade do BPM e Escritório de Processos

Critérios de Exclusão
Pesquisas em idiomas diferentes de Inglês e Português
Acessibilidade ao arquivo da pesquisa
Pesquisas que não atendam aos critérios de inclusão

Fonte: Elaborado pelo autor.

Após essa análise, restaram sessenta e nove produções (artigos inclusos)
que atenderam aos critérios. Nesses trabalhos foi realizada uma leitura criteriosa,
nos quais foram observados ˗ título, abstract e conclusão ˗ de acordo com os
critérios estabelecidos para busca.
Dentro desse grupo, quarenta e dois trabalhos foram excluídos por não
apresentarem conteúdo relevante dentro dessa proposta de pesquisa. Ao todo vinte
e sete artigos foram utilizados como base para essa monografia. Os artigos
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encontrados pelo método de RSL, assim como as referências encontradas a partir
das leituras, são referidos no referencial teórico e também ao longo do
desenvolvimento dessa monografia. Os artigos considerados relevantes para a
pesquisa e que foram utilizados como base teórica estão relacionados no Quadro 2.
Quadro 2 - Lista de artigos utilizados como base para pesquisa
(continua)

Título

Autor

Ano

Principais pontos abordados

Business Process Management:
survey methodology

Elzinga, D. Jack;
Horak, Tomas; Lee,
Chung-Yee;
Bruner, Charles.

1995

Explora métodos e ferramentas para
implementação de BPM e Fatores
Críticos de Sucesso (FCS).

Business process management:
public sector implications

Gulledge Thomas
R. Jr; Sommer
Rainer A.

2002

Aponta os benefícios do BPM no
setor público.

Process management in the
public sector: The experience of
one‐ stop shops in Italy

Ongaro, Edoardo.

2004

Propõe um modelo para a análise
dos fatores que permitem a
implementação do BPM no setor
público. Apresenta fatores de
sucesso na implementação.

Private-Sector Tools for the
Public Sector: Business
Process Management Scores
Big at a Florida State Agency

Weeks Dale;
Bruns, Dave.

2005

Apresenta os resultados das
práticas do BPM implantados no
setor público, na Flórida-EUA.

Process Governance Best
Practices: Building a BPM
Center of Excellence

Richardson, Clay.

2006

Aponta as melhores práticas de
governança de processos para um
Escritório de Processos.

Process management tasks: a
conceptual and practical view

Paim, Rafael;
Caulliraux, Heitor;
Cardoso, Rodolfo.

2008

Apresenta as tarefas do BPM e
discute as mudanças na estrutura
organizacional no contexto do BPM.

Business Process Management:
Theory on Progression and
Maturity

De Bruin, Tonia.

2009

Conceitua BPM e trata dos níveis de
maturidade.

Niehaves, Bjoern

2010

Estuda o impacto da escassez de
profissionais de BPM no setor
público.

Brodbeck, Ângela;
Bobsin, Debora;
Hoppen, Norberto.

2011

Apresentação de uma metodologia
que mostra todas as fases e passos
para a implementação de uma visão
por processos nas organizações.

Minonne,
Clemente;
Turner, Geoff.

2012

Obstáculos entre o BPM e a
estratégia organizacional. Medição
de desempenho.

Open process innovation The
impact of personnel resource
scarcity on the involvement of
customers and consultants in
public sector BPM
Configuração de uma
Metodologia de Implementação
de Gestão por Processos em
Estruturas Organizacionais
Tradicionais Verticalizadas
Business Process Management
– Are You Ready for the
Future?
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Ano

Principais pontos abordados

Nogueira, Cintia;
Pádua, Silvia;
Alves, Elisa;
Monteiro, Patrícia.

2012

Estudo de caso sobre implantação
de Escritório de Processos: motivos
da implantação, estrutura e
atividades.

Melhoria de Processos pelo
BPM: Aplicação no Setor
Público

Mariano, Isadora
C.;
Muller, Claudio J.

2012

Apresenta melhorias de processo
que podem ser alcançadas através
do BPM.

Comparative Analysis of the
Implementation of Business
Process Management in Public
Administration in Germany and
Switzerland

Ahrend, Norbert;
Walser, Konrad;
Leopold Henrik.

2012

Análise Comparativa da
Implementação do BPM na
Administração Pública na Alemanha
e Suíça. Apresenta as estratégias
utilizadas por cada país.

Key Differences of Private and
Public Sector Business Process
Change

Jurisch, Marlen C.;
Ikas, Christian;
Wolf, Petra;
Krcmar, Helmut.

2013

Diferenças entre a gestão por
processos de negócio no setor
privado e público.

Brodbeck, Ângela;
Musse, Jussara;
Viegas, Mauricio;
Zimmermann, Ario.

2013

Apresenta como ocorreu a
implementação de um Escritório de
Processos no Setor Público.

2013

Análise da utilização do BPM em um
processo chave de uma IFES.
Apresenta as dificuldades
encontradas na implementação.

2013

Apresenta os caminhos para a
implementação de um Escritório de
Processos em uma Instituição de
Ensino Superior.

Boer, Fernanda
Gobbi de

2014

Apresenta um modelo de medição
da maturidade do BPM e um modelo
de estruturação de serviços de
Escritório de Processos.

Ahrend, Norbert

2014

Elenca oportunidades e limitações
das iniciativas de BPM nas
organizações públicas.

Título

Autor

Implantação do Escritório de
Processos - um estudo de caso

Implementação de Escritório de
Processos em Organizações
Governamentais: o caso de
uma Instituição de Ensino
Superior
Implementação da metodologia
BPM no processo de Contrato
de Terceiros: o caso de uma
IFES
Implementação de Escritório de
Processos em Instituições de
Ensino Superior
Modelo de estruturação de
serviços de um escritório de
processos aderente ao grau de
maturidade em gestão de
processos
Opportunities and limitations of
BPM initiatives in public
administrations across levels
and institutions

Torres, Isaac;
Santos, Henrique;
Branco, Gabriela;
Brodbeck, Ângela.
Brodbeck, Ângela;
Branco, Gabriela;
Musse, Jussara;
Torres, Isaac;

Análise e Redesenho de
Processos no Setor Público:
Identificação de Melhorias em
um Processo de Compra

Borges, L. M.;
Walter, F.;
Santos, L. C.

2016

Apresentação de melhorias
ocasionadas pela utilização do BPM
em um processo de negócio no
setor público.

Uma Metodologia para
Implementação da Gestão por
Processos em Organizações
Públicas

Brodbeck, Ângela;
Hoppen, Norberto;
Bobsin, Debora.

2016

Metodologia de implementação do
BPM em Organizações Públicas:
apresenta estrutura e atividades.

Análise e Redesenho de
Processos no Setor Público:
Identificação de Melhorias em
um Processo de Compra

Borges, L.;
Walter, F.;
Santos, L.

2016

Identifica melhorias de processo em
um processo chave do setor público.
Fazem a análise da burocracia do
setor público X às práticas de BPM.
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Título

Autor

Ano

Principais pontos abordados

2016

Atuação do Escritório de Processos
como apoio técnico de BPM na
organização.

Atuação do Escritório de Processos
como Apoio Técnico na Gestão dos
Processos: O caso dos Processos
de Gestão de Pessoas da UFRGS

Vieira, J. F. F.;
Branco, G. M.;
Silva, R. C.;
Basso, C

Disseminação do BPM na
Cultura Organizacional de uma
IFES através das Capacitações

Torres, Isaac;
Branco, Gabriela,
Vieira, João.

2017

Apresenta um modelo criado pelo
Escritório de Processos da
instituição, para difusão do BPM
pela organização.

Disseminação do BPM na
cultura organizacional de uma
IFES através das capacitações

Torres, I. S.;
Branco, G. M.;
Vieira, J. F. F.

2017

A influência das Capacitações na
disseminação do BPM.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A revisão sistemática da literatura revelou a existência de trabalhos
relacionados à BPM, sua implementação e resultados. Porém quando direcionada
ao tema central e aos objetivos desta pesquisa (proposição de um modelo de gestão
para o Escritório de Processos), a revisão apresentou um número limitado de
resultados. Uma possível explicação para essa limitação de resultados possa ser o
fato de que apesar do BPM ser muito utilizado nas organizações, poucas alcançam
um nível de maturidade suficiente para implementação de um Escritório de
Processos. (VON ROSING et al., 2015; VON SCHEEL et al., 2015).
Outra possibilidade para a limitação de trabalhos sobre o tema pode estar
ligada ao fato de que segundo ELO GROUP (2015a), uma parte das organizações
que utilizam BPM no seu gerenciamento não divulgam os resultados dessa gestão.
Esse fato pode prejudicar a construção do conhecimento, pois não deixa ao alcance
dos pesquisadores os resultados dos acertos e erros na condução do BPM.
A revisão sistemática da literatura não revelou trabalhos que relacionem o
Modelo Estrela com o tema Escritório de Processos ou com BPM. Porém, encontrouse trabalhos que apresentam formas de estruturação e implementação de Escritórios
de Processos. Esses trabalhos contribuíram para o entendimento do assunto e para
as proposições elencadas no capítulo de desenvolvimento do artefato.
Frente ao exposto, o presente trabalho demonstra a importância e a
necessidade não só pela proposição da reestruturação do EP, mas também pelo
conhecimento que poderá ser disseminado para a instituição e para o meio
acadêmico. A disseminação do modelo proposto e de seus resultados, por meio da
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monografia e por artigos, possibilitará que este conhecimento alcance todos que
desejarem.

1.4 DELIMITAÇÕES DO TRABALHO

A proposta principal deste trabalho é propor um modelo de gestão para o
Escritório de Processos de uma Instituição Federal de Ensino Superior, utilizando
como base teórica o Modelo Estrela proposto pelos autores Jay Galbraith, Diane
Downey e Amy Kates, no livro Projeto de Organizações Dinâmicas. O modelo será
desenhado a partir do alinhamento de cinco pontos essenciais previstos no Modelo
Estrela: estrutura; estratégia; sistemas de pessoas; sistemas de recompensa;
processos e a competência lateral. Porém, devido ao contexto de realização do
trabalho (entraves do setor público), será realizado um alinhamento das pontas
estrutura, estratégia, sistemas de pessoas e sistemas de recompensa, em função da
ponta processos e a competência lateral. A partir disso construiu-se um modelo de
gestão do EP, que tem como base seus processos e a competência lateral, mas que
foi baseado no alinhamento de outros elementos.
Apesar de caracterizar e descrever a implantação inicial do EP, não é foco
deste trabalho questionar as metodologias teóricas ou empíricas utilizadas na
implantação inicial do mesmo na Instituição Federal de Ensino Superior – IFES.
Outros aspectos relacionados ao tema e outros assuntos que permeiam a proposta
principal

do

trabalho

servirão

apenas

como

base

para

contextualização,

desenvolvimento e apresentação desta pesquisa.

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO

Visando facilitar o entendimento para seus leitores, este trabalho está
organizado em seis capítulos, conforme descrito a seguir. No primeiro capítulo estão
descritos os aspectos que orientaram a pesquisa: a introdução, o problema, a
questão de pesquisa, os objetivos da pesquisa, a justificativa, a delimitação e a
estrutura do trabalho. O segundo capítulo contempla o referencial teórico relativo ao
Business Process Management, Maturidade da Gestão por Processos, Escritório de
Processos e Projeto de Organizações Dinâmicas.
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No terceiro capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos para
a condução do trabalho: o método de pesquisa, os métodos de coleta e a análise
dos dados, e as delimitações desta monografia. Neste capítulo também são
destacados os passos realizados pelo pesquisador para demonstrar o que foi feito e
auxiliar o entendimento de outros pesquisadores que tenham contato com esta
pesquisa.
O quarto capítulo ocorre à apresentação do Escritório de Processos objeto do
estudo. Nesta etapa, foi feita uma contextualização do trabalho da instituição
estudada, apresentando o Escritório de Processos e demais informações relevantes
para o trabalho. Em seguida é feita uma contextualização do atual EP com base nas
cinco pontas do Modelo Estrela.
No quinto capítulo ocorre o desenvolvimento do artefato, ou seja, o
desenvolvimento do modelo de gestão a ser proposto para o Escritório de
Processos. A seguir, no sexto capítulo, ocorre a avaliação do artefato, ou seja, o
modelo proposto é avaliado por um grupo de profissionais que trabalha no Escritório
de Processos, a fim de verificar a aplicabilidade do modelo ao contexto real. A
análise das avaliações também ocorre neste capítulo. Por fim, no sétimo capítulo
estão as conclusões e considerações finais sobre a pesquisa, as limitações
apresentadas pelo modelo e as oportunidades de trabalhos futuros.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A revisão bibliográfica aborda conceitos e elementos teóricos formulados
sobre o assunto central da pesquisa, e que foram publicados em artigos, livros,
periódicos, teses e dissertações, entre outros. Ao longo da pesquisa são abordados
três tópicos centrais: Business Process Management – BPM, Escritório de
Processos e Projetos de Organizações Dinâmicas. A seção 2.1 apresenta os
conceitos relativos a processos e BPM. A seção seguinte expõe os Fatores Críticos
de Sucesso para implementação do BPM. Na seção 2.3 há esclarecimentos acerca
de estruturação e implementação de Escritórios de Processos, e maturidade do
BPM. Completando a revisão bibliográfica, a seção 2.4 trata de Projetos de
Organizações Dinâmicas, tema que servirá de embasamento teórico para a
proposição do reprojeto do Escritório de Processos apresentado nesta monografia.
Juntamente com estes tópicos principais, também são abordados subtópicos que
darão maior detalhamento ao tema e seus contextos de atuação.
2.1 BUSINESS PROCESS MANAGEMENT– BPM
Para tratar sobre Business Process Management – BPM é preciso
primeiramente definir o que é um processo. A definição mais sucinta de processo é
dada por Harrington (1993, p.10), ao definir processo como “qualquer atividade que
recebe uma entrada (input), agrega-lhe valor e gera uma saída (output) para um
cliente interno ou externo”. Harrington (1993) complementa ao dizer que os
processos se utilizam dos recursos da organização para produzir seus resultados. A
conceituação dada por Harrington revela que ao se observar atentamente as
atividades realizadas nas organizações percebem-se que estas se encontram
repletas de processos, sejam eles processos simples ou complexos.
Paralelamente a esse entendimento, Davenport (1994) conceitua processo
como sendo um somatório de atividades estruturadas com propósito de resultar num
produto específico para um determinado cliente ou mercado. Davenport (1994)
complementa ao dizer que um processo tem atividades ordenadas no tempo e
espaço, com começo e fim definidos e com entradas e a saídas bem definidas.
Paim et al. (2009) aprofunda o conceito de processos e o divide em três
categorias: processos de apoio, processos gerenciais e processos finalísticos. Os
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processos de apoio são os que dão suporte à organização; os gerenciais são os
processos de gestão e/ou gerenciamento; e os processos finalísticos são os que
tocam diretamente o cliente, sejam por meio de produtos ou serviços. (PAIM et al,
2009). A ampliação do entendimento de processo conduz a pensar os processos
pela ótica dos negócios da organização, onde há uma cooperação entre as
atividades e envolvidos da organização, buscando atender os objetivos globais com
vistas às expectativas do cliente final. (PAIM et al, 2009).
Neste mesmo entendimento, o ABPMP CBOK (2013, p. 35) define processo
de negócio como “uma agregação de atividades e comportamentos executados por
humanos ou máquinas para alcançar um ou mais resultados”, e os classifica em três
tipos: i) primários: que agregam valor diretamente ao cliente; ii) de suporte: que dão
suporte aos processos primários e a outros processos da organização; iii) de
gerenciamento: que auxiliam para que a administração trabalhe com vistas a
alcançar seus objetivos e metas. Os processos de suportes são estratégicos, pois
aumentam a capacidade da organização entregar valor para seus clientes através
de processos primários. (ABPMP CBOK, 2013).
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Figura 4 - Classificação dos Processos de Negócio

Fonte: Elaborado pelo autor com base no ABPMP CBOK (2013, p. 36).

Embora as organizações possam ser representadas como sendo um grande
conjunto de processos, estes por si só podem não levar a organização a alcançar os
resultados que almeja. Desta forma, é preciso encontrar meios que possam gerir e
organizar esses processos de negócio, de maneira que se possa extrair o melhor
resultado de cada um visando uma melhoria global. Para que isso ocorra as
organizações têm buscado no Business Process Management, os meios pelos quais
possam gerenciar seus processos de trabalho de tal maneira que consigam obter os
melhores resultados dentro do seu campo de atuação.
Business Process Management pode ser definido como uma abordagem
sistemática e estruturada para analisar, melhorar, controlar e gerenciar processos
com o objetivo de melhorar a qualidade de produtos e serviços. (ELZINGA et al.,
1995). De Bruin (2009) refere-se ao BPM como sendo a maneira de fazer a gestão
dos negócios da organização a partir da visão dos seus processos. Seguindo a linha
de pensamento dos dois autores acima e trazendo uma definição mais ampla, o
ABPMP CBOK (2013, p. 40) define que:
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Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM – Business Process
Management) é uma disciplina gerencial que integra estratégias e objetivos
de uma organização com expectativas e necessidades de clientes, por meio
do foco em processos ponta a ponta. BPM engloba estratégias, objetivos,
cultura, estruturas organizacionais, papéis, políticas, métodos e tecnologias
para analisar, desenhar, implementar, gerenciar desempenho, transformar e
estabelecer a governança de processos.

Com uma visão mais voltada para o gerenciamento, Lindsay et al. (2003)
argumenta que o BPM promove o melhor entendimento dos mecanismos de trabalho
e gestão de uma organização. A identificação de novas oportunidades de negócios
juntamente com a utilização da tecnologia como suporte a esses processos, conduz
a uma melhoria da eficiência e do desempenho dos negócios. (LINDSAY et al.,
2003). As organizações orientadas pelo BPM desfrutam de um maior alinhamento
entre a estratégia e seus processos, possuem uma maior resiliência operacional,
atingem um aumento da sua produtividade, e por consequência alcançam um
melhor posicionamento competitivo. (ABPMP CBOK, 2013).
Zairi (1997) por sua vez, aponta algumas tarefas que regem o BPM na
organização: realização do mapeamento e documentação das atividades, manter o
foco no cliente, otimizar seus processos de maneira contínua, realizar atividades de
medição para avaliar o desempenho dos processos e buscar as mudanças culturais
necessárias para o sucesso da organização.
No que diz respeito à melhoria de processos, Harrington (1993) elenca alguns
pontos fundamentais para alcançar uma melhoria efetiva dos processos: apoio da
alta administração, usar uma metodologia disciplinada, designar os donos de
processos, ter uma visão de longo prazo e ter sistemas de controle e medição de
desempenho dos processos. Harrington (1993) reitera a importância da medição de
desempenho,

pois

sem

ela

não

é

possível

controlar

os

processos

e

consequentemente administrá-los. Na Figura 5 é possível observar alguns
benefícios e vantagens trazidas pelo BPM.
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Figura 5 - Benefícios e vantagens do BPM para as partes interessadas
BENEFÍCIOS PARA

ATRIBUTOS DO BENEFÍCIO
 Operações de negócio são mais bem compreendidas e o
conhecimento é gerenciado
 Acompanhamento do desempenho permite respostas ágeis
 Medições de desempenho contribuem para o controle de
custo, qualidade e melhoria contínua

Organização

 Monitoramento melhora a conformidade
 Visibilidade, entendimento e prontidão para mudança
aumentam a agilidade
 Acesso a informações úteis simplifica a transformação de
processos
 Avaliação dos custos de processos facilita o controle e
redução
 Confirmação que as atividades realizadas em um processo
agregam valor
 Otimização do desempenho ao longo do processo

Gerência

 Melhoria do planejamento e projeções
 Facilitação do benchmarking interno e externo de operações
 Organização de níveis de alerta em caso de incidente e
análise de impactos
 Maior segurança e ciência sobre seus papéis e
responsabilidades
 Maior compreensão do todo

Ator do Processo

 Clareza de requisitos do ambiente de trabalho
 Uso de ferramentas de trabalho apropriadas
 Maior contribuição para os resultados da organização e, por
consequência, maior possibilidade de visibilidade e
reconhecimento pelo trabalho que realiza.
 Compromissos com clientes são mais bem controlados

Clientes

 Colaboradores atendem melhor às expectativas das partes
interessadas
Fonte: ABPMP CBOK (2013, p. 24)
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A Figura 5 aponta alguns importantes benefícios potenciais e vantagens para
diferentes partes interessadas. Alguns destes tocam diretamente os atores do
processo e os clientes e outros tocam a organização como um todo. São levados em
consideração quatro grupos que podem se beneficiar direta ou indiretamente do
BPM. É importante ressaltar que os benefícios e vantagens listadas devem ser
vistos como oportunidades disponíveis em diferentes formas, mas que são
alcançadas à medida que o BPM atinge um maior nível de maturidade da
organização. (ABPMP CBOK, 2013).
Portanto, conforme os conceitos expostos, o BPM pode ser compreendido
como uma abordagem estruturada, que emprega métodos, políticas, práticas e
ferramentas de gestão para coordenar e otimizar os processos de uma organização.
Scheer e Brabänder (2013) afirmam que o objetivo do BPM é coordenar as
atividades de especificação, desenho, implantação, operação, medição, análise e
otimização dos processos de negócio. A coordenação dessas atividades ocorre por
meio de uma governança ativa. (SCHEER; BRABÄNDER, 2013).

2.1.1 BPM no Setor Público
Um dos motivadores para implementação do BPM nas organizações públicas
é o fato de que muitas organizações do setor privado que alinharam seus processos
pelo BPM colheram ótimos frutos com a iniciativa. Com base nisso e visando gerir
seus processos com eficiência e eficácia, muitas organizações do setor público têm
buscado no Business Process Management, os meios pelos quais possam gerenciar
seus processos de trabalho de tal maneira que consigam obter os melhores
resultados dentro do seu campo de atuação.
Em alguns países da Europa, como Alemanha, Suíça e Áustria, as práticas de
BPM estão enraizadas em todos os níveis do setor público há aproximadamente
duas décadas. (JURISCH et al., 2013; AHREND, 2014). Inicialmente, tais práticas de
BPM objetivavam organizar os processos de negócio e padronizar os processos
entre os níveis de governo; mais recentemente o objetivo era modernizar suas
estruturas burocráticas para superar as crises políticas e financeiras. (JURISCH et
al., 2013). Segundo Ahrend (2014), uma das maiores dificuldades encontrada foi
adequar ao setor público, as práticas do BPM que traziam ótimos resultados no setor
privado. Muito disso se devia ao fato de condições legais e políticas, as quais não

34

permitiam que tal modelo de gestão por processos fosse empregado no setor
público tal qual era usado no setor privado. (AHREND, 2014).
Embora o BPM esteja difundido nas organizações públicas destes países há
alguns anos, alguns obstáculos dificultam o avanço e consolidação do modelo de
gestão. O pesquisador Norbert Ahrend realizou em 2014 um estudo de caso para
sua tese de doutorado, no qual conseguiu reunir as principais dificuldades
vivenciadas pelas organizações públicas da Alemanha, Suíça e Áustria, com relação
ao BPM. O Quadro 3 aponta algumas destas dificuldades.
Quadro 3 - Dificuldades das organizações públicas do exterior

Dificuldades vivenciadas pelas organizações
públicas da Alemanha, Suíça e Áustria
Falta de compartilhamento dos conhecimentos adquiridos com as
práticas BPM entre os órgãos públicos do país
Dificuldade de padronização dos processos entre os órgãos
públicos
Falta de apoio político
Falta de uma área centralizadora das ações de BPM
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Ahrend (2014).

Por outro lado, também há bons frutos das práticas do BPM nesses países,
tais como: a visão holística do ambiente organizacional, o compartilhamento de
informações entre alguns órgãos e a integração entre as áreas de TI e de negócio.
(AHREND, 2014). As dificuldades apontadas no Quadro 3 representaram um grande
entrave para as organizações públicas que utilizavam o BPM, nesses três países.
Porém, segundo Ahrend (2014), mesmo com o pouco apoio das autoridades, a troca
de experiências entre os envolvidos dos processos possibilitou o avanço de muitas
iniciativas.
Gulledge e Sommer (2002) citam alguns dos resultados das práticas do BPM
em órgãos públicos dos Estados Unidos: facilitou a criação de novas abordagens
para melhorar o desempenho organizacional; permitiu a implementação de sistemas
e software padrão para todos os órgãos governamentais; auxiliou na priorização da
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utilização dos recursos. Porém, para o alcance desses resultados foi imprescindível
que houvesse um alinhamento entre os processos de negócio e os sistemas de
informação, permitindo tomadas de decisão mais rápidas ao diminuir o poder que
estava disperso em muitas pessoas – algo comum em órgãos públicos. (GULLEDGE
e SOMMER, 2002).
A exemplo das iniciativas de BPM no setor público de outros países, algumas
instituições públicas do Brasil também traçam seus modelos de gestão a partir do
BPM. A própria instituição na qual está localizado o Escritório de Processos, objeto
deste estudo, passou a utilizar o BPM a partir de 2012 e também já obteve bons
resultados.
A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) desde 2012 passou a
realizar projetos de modelagem e melhoria de processos, através do seu Escritório
de Processos (EP). Houve a transformação de grandes processos prioritários, tais
como aquisição de bens e serviços, ingresso de calouros e interações acadêmicas –
sendo os dois primeiros, processos de apoio e o último, um processo finalístico.
(VIEIRA et al., 2016). A partir do sucesso desses projetos e das inúmeras
capacitações de BPM realizadas, cresceram as demandas pelos serviços do EP,
todos objetivando o alcance de grandes melhorias em seus processos. (VIEIRA et
al., 2016).
Outro exemplo é um projeto desenvolvido em um Ministério do Governo
Federal, onde se utilizou o BPM para melhoria de um processo de rastreabilidade de
produtos com abrangência nacional. Segundo Mariano e Müller (2012), após o
mapeamento do processo e posterior análise desenvolveu-se um novo fluxo de
trabalho, com foco no uso de sistemas de informação e automação de atividades, o
qual resultou em um aumento da eficácia e eficiência do processo envolvido.
Borges, Walter e Santos (2016) estudaram o processo de compras (aquisição
de bens e serviços) de um órgão da justiça federal. Os principais entraves
apontados pelos autores estavam ligados à burocracia na realização das atividades.
O

redesenho

do processo

culminou

na

eliminação de

inúmeras etapas

desnecessárias e na automatização de algumas outras, chegando a uma redução
significativa no tempo de realização do processo. Segundo Borges, Walter e Santos
(2016), embora as organizações públicas tenham estruturas verticalizadas e muito
burocráticas, é possível atingir bons resultados utilizando técnicas de mapeamento,
análise e melhoria de processos. As melhorias propostas pelo novo arranjo do
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processo possibilitam o aumento da eficiência do processo, e consequentemente
uma maior qualidade do serviço prestado. (BORGES, WALTER e SANTOS, 2016).
É possível perceber que existem exemplos de iniciativas de BPM em
organizações públicas estrangeiras e algumas outras em organizações públicas
brasileiras. Diferentemente dos artigos estrangeiros que apontam o início de suas
iniciativas de BPM a mais de duas décadas atrás, os artigos brasileiros remetem a
iniciativas mais recentes e que são desenvolvidas em instituições isoladas do setor
público. De maneira geral, os exemplos de iniciativas de BPM no setor público
apresentam ótimos resultados, tanto pela redução da burocracia da maioria dos
processos ou pela melhora significativa na eficiência dos mesmos.

2.2 ESCRITÓRIO DE PROCESSOS

As organizações que buscam soluções para tornar as práticas do BPM uma
atividade contínua e ordenada dentro da organização, encontram no Escritório de
Processos a capacidade necessária para realizar tal missão. Um Escritório de
Processos (EP) pode ser definido como uma unidade relacional, normativa e
coordenadora, que prescreve métodos e ferramentas que orientam a gestão por
processos da organização e que atua como elo de comunicação entre as diferentes
unidades e departamentos envolvidos nos processos gerenciados. (PAIM et al.,
2009). Em uma visão mais ampla, seu objetivo vai além da modelagem, análise,
proposta de melhorias e redesenho de processos, propondo-se a constituir a
instância organizacional responsável por inserir e gerir a prática de gestão por
processos no escopo de atuação e na cultura da organização. (PAIM et al, 2009).
O Escritório de Processos surge como sendo o responsável pela governança
dos processos da organização, e seu papel é institucionalizar a gestão de processos
nas organizações, tornando-a parte do cotidiano das atividades e da cultura
organizacional. (PAIM et. al., 2009). Conforme Richardson (2006) e Harmon (2007),
o responsável pela governança dos processos é que define os responsáveis pelas
decisões, as políticas e normas que orientam suas ações, criando assim uma maior
transparência das responsabilidades e facilitando o processo de tomada de decisão.
Essa responsabilidade sobre a gestão dos processos possibilita que seja
dada prioridade às melhorias de processo, viabiliza o gerenciamento das mudanças
necessárias e oportuniza a definição da maneira que irá ser acompanhado o
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desempenho e os resultados dos processos. (BURLTON, 2013). Segundo Tregear,
Jesus e Macieira (2010), as iniciativas que sejam promovidas diretamente por um
Escritório de Processos têm maior chance de êxito devido ao seu aprofundado
entendimento sobre BPM.
Em consequência do exposto acima, o Escritório de Processos é visto como
uma estrutura fundamental para que as ações de gerenciamento e automação de
processos

sejam

executadas

de

forma

coordenada,

possibilitando

o

aperfeiçoamento dos processos e mantendo o foco nos stakeholders. (ABPMP
CBOK, 2013). Segundo Cameira e Caulliraux (2000), um Escritório de Processos
deve atuar nos níveis estratégico, tático e operacional de uma organização. No nível
estratégico, o EP participará da definição das estratégias ligadas aos processos, da
definição do portfólio de processos e definirá quais são os processos críticos da
organização; no nível tático irá analisar e propor melhorias aos processos; e no
plano operacional trabalhará a documentação e implementação dos processos,
juntamente com ações de medição e controle do desempenho. (CAMEIRA E
CAULLIRAUX, 2000).
Mas para que o trabalho do Escritório de Processos esteja alinhado com as
expectativas de BPM que a organização vislumbra, é preciso que se tenham
atribuições e responsabilidades bem definidas. Conforme Paim et al, (2009),
somente com atribuições e responsabilidades bem definidas é que o EP se tornará
de fato o responsável pela governança dos processos da organização.Como
exemplos de atribuições do EP tem-se o mapeamento e a modelagem dos
processos, o controle e o gerenciamento dos processos, a implementação de
melhorias, a criação e acompanhamento de indicadores de desempenho dos
processos e a divulgação dos processos finalizados, a fim de disseminar o
conhecimento. (ABPMP CBOK, 2013).
Alguns autores trazem um maior detalhamento das responsabilidades
conferidas ao EP, enquanto outros definem apenas responsabilidades em um nível
mais macro. Isso pode ser observado no Quadro 4, que apresenta um resumo das
responsabilidades de um Escritório de Processos.
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Quadro 4 - Resumo das responsabilidades de um Escritório de Processos
Responsabilidades do Escritório de Processos conforme:
Paim et al. (2009)
Jesus et al. (2013)
Scheer e Brabänder (2013)
Responsabilidades
essencialmente normativas, com
foco no desenho do trabalho,
levantamento, melhoria e
implementação de novos
processos.
Responsabilidades de
coordenação e controle das
atividades da empresa, de
atribuição de responsabilidades e
da alocação de recursos.

Gerenciar as iniciativas de BPM e as
necessidades das áreas de negócio,
recursos disponíveis e escopo.
Delimitar os papéis e
responsabilidades dos envolvidos nas
iniciativas de BPM.
Garantir o alinhamento das iniciativas
de BPM e as prioridades estratégicas
das organizações.
Criar uma abordagem de
planejamento colaborativo para que a
execução das iniciativas seja
otimizada.
Promover a convergência de todos os
planos de ação gerados por cada
iniciativa de BPM, com o objetivo de
unificar o controle e evitar duplicação
de esforços.

Apoio aos projetos: apoio a todas as
fases conciliando os objetivos
organizacionais, de um projeto de
melhorias de processos.
Funções dentro de uma organização de
BPM: estabelecer os papéis necessários
para a implantação do BPM.
Liderança em BPM: identificação das
partes interessadas na gestão dos
processos, avaliação da maturidade da
organização com relação à Gestão por
Processos, definição de uma visão e de
uma estratégia para a gestão, e a
comunicação interna do valor do BPM.
Estrutura regulamentar: desenvolvimento
e a manutenção de políticas,
convenções, normas e uma arquitetura
de processos.
Treinamento, comunicação e controle de
processos: programas de treinamento e
ações de comunicação para divulgação
da metodologia BPM.

Fonte: Boer (2014, p. 40).

A partir da definição das responsabilidades é possível chegar aos
macroprocessos e atividades que devem ser desenvolvidas pelo Escritório de
Processos. Segundo Pinho et al. (2008), as atividades do escritório podem variar
conforme o grau de maturidade do BPM na organização. Nas organizações que
estão iniciando o trabalho com BPM, os escritórios estarão mais focados em ações
de mapeamento e melhoria de processos. Nas organizações com maiores níveis de
maturidade, o escritório estará focado na governança do BPM a nível estratégico e
na consolidação das iniciativas de processo. (PINHO et al., 2008).
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Quadro 5 - Atividades desenvolvidas por um Escritório de Processos
Macroprocessos do
Escritório de Processos

Atividades do Escritório de Processos
Promover a governança dos processos
Articular estratégia, processos e abordagens de mudança
Selecionar processos
Selecionar sistemas de gestão de processos

Promover a gestão por
processos

Selecionar técnicas de gestão de processos
Gerenciar o orçamento do escritório de processos
Gerenciar portfólio de projetos de gestão de processos
Gerenciar a qualidade da gestão de processos
Gerenciar os processos do escritório de processos

Modelar e representar
processos
Promover a melhoria do
desempenho dos processos

Gerenciar levantamento de processos
Gerenciar melhoria de processos
Definir indicadores de desempenho para os processos
Definir sistemas para os processos

Integrar mecanismos de
coordenação organizacional

Definir competências para os processos
Definir responsáveis para os processos
Definir procedimentos para os processos
Definir riscos para os processos

Implantar processos
Capacitar os gestores de
processos

Gerenciar a implantação de mudanças nos processos
Preparar equipes de gestão de processos
Acompanhar execução dos processos

Promover a gestão no dia a dia

Registrar o desempenho dos processos
Controlar desvios de impacto
Avaliar desempenho dos processos
Manter sistemas do escritório de processos

Oferecer suporte ao escritório

Preparar manter equipe do escritório de processos
Registrar aprendizado sobre processos
Manter plano de comunicação do escritório de processos

Fonte: PINHO et al., (2008, p. 31).

O Quadro 5 apresenta algumas das atividades do Escritório de Processos ao
trabalhar

com

BPM

em

uma

organização.

No

quadro

estão

elencados

macroprocessos que por sua vez são desdobrados em atividades. Algumas
atividades estão mais ligadas à organização do BPM, como por exemplo: Promover
a governança dos processos; Articular estratégia, processos e abordagens de
mudança e Definir riscos para os processos. Outras atividades tocam diretamente o
lado operacional, como por exemplo: Gerenciar levantamento de processos;
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Gerenciar melhoria de processos; Acompanhar execução dos processos e Avaliar
desempenho dos processos. Todas as atividades elencadas e outras mais que
possam surgir são fundamentais para o dia a dia do escritório e para a consolidação
do BPM na organização.
Embora o Escritório de Processos seja implementado tendo todas estas
responsabilidades como premissas (vide Quadro 4), ele só irá tomá-las por completo
à medida que aumenta a maturidade do BPM na organização. O mesmo se aplica as
atividades desempenhadas, as quais vão aumentando em número e importância à
medida que o BPM alcança mais maturidade. A próxima seção irá tratar a relação
entre maturidade do BPM e o Escritório de Processos, apresentando o papel do EP
à medida que o BPM vai evoluindo.
2.2.1 Maturidade do BPM e a estruturação do Escritório de Processos
As organizações têm realizado grandes investimentos em ações de BPM.
Porém, muitas destas ações são na verdade esforços pontuais, que trazem
benefícios imediatos, mas que não são duradouros. (ELO GROUP, 2015a). Para
que as ações de BPM não ocorram de forma isolada e se tornem parte da cultura da
organização, é preciso que centros de excelência em BPM sejam constituídos. (ELO
GROUP, 2015a). Para constituir esses centros de excelência em BPM (Escritório de
Processos), primeiramente é necessário definir alguns aspectos essenciais à sua
estruturação:

posicionamento

na

estrutura

organizacional,

papel

que

irá

desempenhar para promover o BPM (normativo ou coordenativo), atribuições e
serviços que irá oferecer.
Primeiramente é preciso definir onde o Escritório de Processos irá ficar
alocado na estrutura da organização. Ele poderá ficar posicionado mais próximo a
alta administração, o que lhe pode conferir um status mais favorável, visto que
estará desvinculado das áreas funcionais, lhe garantindo maior autonomia de
atuação. (TREGEAR; JESUS; MACIEIRA, 2010). Porém, também é possível que o
escritório seja posicionado junto à área de TI, Qualidade ou Recursos Humanos, por
exemplo. Segundo Tregear, Jesus e Macieira (2010), o posicionamento distante da
alta administração pode não conferir ao Escritório de Processos a autonomia que ele
necessita, podendo criar empecilhos a sua atuação.
Após definido o posicionamento do escritório, é preciso saber qual o papel irá
desempenhar na organização. Segundo Tregear, Jesus e Macieira (2010), um
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Escritório de Processos pode desempenhar dois papéis diferentes com relação às
práticas do BPM: um operacional, e outro normativo e coordenativo. Quando
desempenha um papel mais operacional, suas ações são focadas nas atividades do
dia a dia, onde realiza mapeamentos, melhorias e implantação de processos. Ao
desempenhar um papel normativo coordenativo, o escritório coordena e controla as
ações de BPM, é responsável por atribuições de responsabilidades, normatiza
padrões e metodologias, e busca a disseminação do BPM pela organização.
(TREGEAR; JESUS; MACIEIRA, 2010).
Em consonância com o que foi apresentado acima, é preciso deixar claro que
o papel do Escritório de Processos tende a mudar conforme a evolução da
maturidade do BPM na organização. Organizações que são muito dependentes da
equipe do Escritório de Processos para condução de suas iniciativas de BPM podem
ser consideradas pouco maduras. (ABPMP CBOK, 2013). Em contrapartida, nas
organizações com maior nível de maturidade, o escritório pode centrar seus esforços
na governança dos processos, visto que a dependência da organização é menor.
(ABPMP CBOK, 2013). Paim et al. (2009) afirma que com o aumento da maturidade
do BPM, o Escritório de Processos passa a ter novas responsabilidades. Níveis de
maturidade baixos estão ligados a responsabilidades relacionadas à execução de
mapeamentos e otimizações, enquanto em níveis de maturidade altos, o Escritório
de Processos trata da coordenação da gestão dos processos. (PAIM et al., 2009).
O papel que o Escritório de Processos desempenha está ligado diretamente
ao seu portfólio de serviços oferecidos. A medida que aumenta a maturidade do
BPM, o portfólio de serviços do escritório vai mudando e amadurecendo com a
organização. (ELO GROUP, 2015a). Todavia, assim como é preciso ter um portfólio
de serviços para oferecer à organização, também é importante que o Escritório de
Processos tenha seus processos de trabalho bem definidos. (JESUS et al., 2013).
A Figura 6 reúne um resumo dos processos de trabalho e do portfólio de
serviços de um Escritório de Processos em todos os níveis de maturidade do BPM.
O framework apresentado foi construído a partir de pesquisas, publicações, projetos,
workshops e treinamentos realizados pelos profissionais da ELO GROUP em
Escritório de Processos. (ELO GROUP, 2015b).
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Figura 6 - Representação do framework dos processos e serviços do Escritório de Processos

Fonte: ELO GROUP (2015b, p. 2).
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O framework da Figura 6 apresenta os processos e os serviços oferecidos
pelo Escritório de Processos, divididos em cinco grupos: Processos de Gestão,
Processos de Suporte, Tecnologias de BPM, Serviços Interligados e Serviços
Centrais. Os Processos de Gestão são aqueles ligados à organização das atividades
e tarefas do escritório. Já os de suporte visam dar apoio ao funcionamento do
escritório. As Tecnologias de BPM, são as técnicas adotadas pela organização para
dar suporte à implementação de BPM. Os Serviços Interligados são serviços que
estão ligados aos conceitos e ferramentas de BPM. Estes serviços podem ser de
responsabilidade do Escritório, assim com podem ser designados a outro setor. Por
fim, têm-se os Processos Centrais, onde estão elencados os principais serviços
oferecidos por um Escritório de Processos. (TREGEAR; JESUS; MACIEIRA, 2010;
ELO GROUP, 2015b).
Os serviços centrais apresentados perpassam todos os níveis da maturidade
do BPM na organização. Assim como apontado na seção 2.2, os serviços oferecidos
no início do trabalho do Escritório de Processos na organização têm características
mais operacionais, como mapeamentos, melhorias e acompanhamentos de
processos. (TREGEAR; JESUS; MACIEIRA, 2010; PAIM et al., 2013). Os serviços
centrais – Verificar conformidade de processos, Gerir maturidade dos processos e
Realizar benchmarking – decorrem de um maior grau de maturidade do BPM.
(TREGEAR; JESUS; MACIEIRA, 2010).

2.3 PROJETO DE ORGANIZAÇÕES DINÂMICAS

O Projeto de Organizações visa criar uma organização eficiente e capaz de
agir estrategicamente. Isso a partir de um processo que planeja a configuração de
seus processos (fluxo de informação e recursos), sua estrutura, seus sistemas de
recompensa e suas políticas de pessoal. (GALBRAITH, DOWNEY e KATES, 2011).

2.3.1 O Modelo Estrela
O Modelo Estrela de Jay Galbraith é o modelo teórico utilizado como base
para a proposição da reestruturação do Escritório de Processos. O modelo baseiase em uma a visão holística da organização, por meio do qual se verificam diversos
elementos importantes dos principais componentes do projeto de uma organização,
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os quais devem ser levados em conta no momento da implementação de um
Escritório de Processos.
A estrela do modelo faz analogia para cinco pontas da organização, onde
estando elas alinhadas e bem desenvolvidas, a organização estará no seu estado
mais eficiente. (GALBRAITH, DOWNEY e KATES, 2011).

Figura 7 - Modelo Estrela de Galbraith

Fonte: Galbraith, Downey e Kates (2011, p. 24).

A Figura 7 apresenta a representação gráfica do Modelo Estrela. A seguir o
modelo será apresentado em detalhes, a fim de produzir um melhor entendimento
das cinco pontas que constituem modelo e para fins de contextualização com o
trabalho desta monografia.

2.3.1.1 Ponta da Estratégia
Segundo Galbraith (2012, p.2), “A estratégia especifica as metas e objetivos a
serem alcançados, bem como os valores e missões a serem realizadas”. A
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estratégia é fonte de vantagem competitiva e é ela que determina a direção em que
a organização deve seguir. (GALBRAITH, 2012).
A estratégia está representada no ponto mais alto do Modelo Estrela porque é
ela que determina a direção que a organização deve seguir. (GALBRAITH, 2012).
Conforme Galbraith, Downey e Kates (2011), uma estratégia que não seja fruto de
um consenso entre aos líderes, não produzirá critérios suficientes para embasar as
decisões necessárias.
Em vista disso, o Modelo Estrela considera que não exista apenas um
desenho organizacional que atenda às necessidades estratégicas das múltiplas
organizações. (GALBRAITH, 2012). Desta forma, uma empresa que tem seu foco no
cliente, por exemplo, além de oferecer produtos e serviços separadamente, deve
disponibilizar soluções completas para as necessidades destes clientes, para que
desta forma construa relacionamentos mais duradouros. (GALBRAITH, DOWNEY e
KATES, 2011).
O projeto de estruturação da estratégia deve passar por três fases de
trabalho: i – Tradução da estratégia em critérios de projeto; ii – Definição de limites e
premissas e, iii – Avaliação do estado atual. A tradução da estratégia se materializa
no entendimento de quais são os critérios que serão os norteadores da organização.
Ela se divide em três etapas: a) Identificação dos indicadores de sucesso; b)
Compreensão da proposição de valor; e c) Determinação de critérios de projeto. Na
identificação dos indicadores de sucesso procura-se definir quais os resultados
futuros esperados para a organização. Já a compreensão da proposição de valor
tem o objetivo de definir a maneira pela qual ela vai entregar valor ao seu cliente.
Existem inúmeras formas de uma organização se diferenciar para entregar valor ao
seu cliente, e dentre estas estão à diferenciação com base em um produto, em suas
operações ou pelo foco no próprio cliente. (GALBRAITH, DOWNEY e KATES, 2011).
A diferenciação com base em um produto é construída quando a organização
desenvolve produtos melhores que os dos seus concorrentes. Porém, a principal
diferenciação está em lançar produtos ou serviços que preenchem lacunas de
mercado ou até criam novos nichos. Já a diferenciação por operações é construída a
partir de ótimos níveis de desempenho organizacional, o que proporciona aos
clientes benefícios tais como qualidade, preço, padronização, entre outros. Por fim, a
diferenciação pelo foco no próprio cliente reside no oferecimento de produtos e
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serviços customizados, que atendam as necessidades dos clientes, resultando na
fidelização destes. (GALBRAITH, DOWNEY e KATES, 2011).
No que se refere à definição de limites e premissas, ela está baseada na ideia
de que possam existir alguns limites à mudança que devem ser respeitados, e
também premissas que necessitam ser observadas em uma reestruturação de uma
organização complexa. Também é preciso definir limites para que os esforços não
sejam desperdiçados com ações que não trarão resultados para a organização.
(GALBRAITH, DOWNEY e KATES, 2011).
Por fim, a avaliação do estado atual permite identificar os possíveis pontos de
priorização existentes no contexto atual da organização. Entender como o que está
sendo planejado será colocado em prática, observados as forças e as fraquezas da
organização. Essa avaliação do estado atual evidencia pontos que podem dificultar a
implementação de mudanças, mas também deixa visíveis as necessidades da
organização. (GALBRAITH, DOWNEY e KATES, 2011).
No Modelo Estrela é a estratégia que define como são modeladas as demais
pontas da estrela. Ela está representada no topo do modelo, pois estabelece
critérios úteis de relacionamento e define entre opções alternativas nos quatro
elementos restantes do modelo. (GALBRAITH, 2012). Para Galbraith, Downey e
Kates (2011), a estratégia da organização necessita do suporte de todas as áreas
envolvidas, e isso requer sua compreensão integral e o alinhamento entre elas, para
que a organização funcione plenamente.

2.3.1.2 Ponta da Estrutura
Segundo Galbraith, Downey e Kates (2011, p. 25), “A estrutura organizacional
determina onde o poder e a autoridade formais estão localizados. Ela inclui os
componentes organizacionais, seus relacionamentos e a hierarquia.” No projeto
estrutural é possível criar inúmeras formas para agrupar pessoas e trabalho, porém
no Modelo Estrela, essas pessoas são reunidas de acordo com os papéis da
organização que tenham maior impacto na estratégia anteriormente definida.
Agrupar pessoas, além de possibilitar a execução mais eficiente do trabalho,
também permite o alcance de processos com maior nível de padronização, uma
melhora no fluxo das informações e o uso mais eficiente dos recursos. (GALBRAITH,
DOWNEY e KATES, 2011).
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Por meio da formalização da estrutura é que são criados os vínculos de poder
e comando da organização. Sendo assim, a organização pode ser estruturada
conforme suas funções, sua posição geografia, seus produtos, seus clientes, ou
ainda de forma híbrida por Operações Internas e Suporte ao Cliente. (GALBRAITH,
DOWNEY e KATES, 2011).
A estrutura geográfica é aquela pensada em termos de localização física,
como um estado, uma região ou um país. E pensada de acordo com as
necessidades de organização tem, tais como proximidade do cliente, facilidade para
execução de serviços ou redução de custos de operação. Na estrutura voltada para
o produto o pensamento central está em dividir seus diferentes segmentos de
produção em organizações únicas, especializadas naquele nicho. (GALBRAITH,
DOWNEY e KATES, 2011).
Para as organizações com estrutura orientada para o cliente o foco está em
torno de um setor de mercado, um grupo de clientes ou de uma parcela da
população. Na estrutura de forma híbrida por Operações Internas e Suporte ao
Cliente, busca-se a diferenciação dos produtos alinhada à proximidade e bom
relacionamento com os clientes. (GALBRAITH, DOWNEY e KATES, 2011).
Por fim, existe a estrutura funcional, que para Galbraith, Downey e Kates
(2011) “é definida em torno dos principais grupos de atividades, como operações,
pesquisa e desenvolvimento, marketing, financeiro e recursos humanos (RH).”
Normalmente é a estrutura de organizações de pequeno porte, que tem uma única
linha de negócios ou que exige especialização em alguma das suas áreas.
Galbraith, Downey e Kates (2011) apontam que, para que as organizações
sejam mais ágeis, faz-se necessário a diminuição dos níveis hierárquicos, ou seja,
horizontalizar a estrutura, transferindo responsabilidades maiores às equipes no que
se refere a administrarem e coordenarem a si próprias.

2.3.1.3 Ponta dos Processos e a Competência Lateral
Segundo Galbraith, Downey e Kates (2011), os processos laterais fornecem
informações e definem as decisões a serem tomadas para coordenar atividades que
abrangem diversas unidades da organização. Para o Modelo Estrela, a competência
lateral de uma organização é vista como a sua competência de construção,
administração e reconfiguração em busca do atingimento das metas. (GALBRAITH;
DOWNEY; KATES, 2011).
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Na reestruturação de uma organização há processos que deverão ser
reconfigurados e outros possivelmente criados, a fim de atender a um novo ciclo de
atuação. È importante ressaltar que os processos de negócio essenciais devem ser
coordenados

de

maneira

formal

e

espera-se

que

estejam

inteiramente

documentados. (GALBRAITH; DOWNEY; KATES, 2011).
O processo e a competência lateral oportunizam unir as pessoas necessárias
para solucionar problemas, desenvolver novas oportunidades, e trabalhar frente a
novos desafios, não importando onde elas estejam localizadas na estrutura
organizacional. De acordo com Galbraith, Downey e Kates (2011, p.151)
A organização lateral compreende todos os mecanismos coordenadores
que aumentam a estrutura vertical para criar um projeto estrutural completo.
Ela inclui as redes, os processos laterais, os papéis, equipes e
relacionamentos hierárquicos que transmitem informações e trabalham nos
”espaços em branco” entre os retângulos do organograma da organização e
além de seus limites.

As redes podem ser definidas como os relacionamentos interpessoais
existentes na organização. Elas surgem da interação entre os colegas, chefes e
funcionários de outros setores da organização e compõem a base da organização
lateral. Essa comunicação informal que existe entre essas pessoas pode ser
utilizada para alavancar as competências organizacionais. (GALBRAITH; DOWNEY;
KATES, 2011).
As equipes são responsáveis por agrupar as pessoas para compartilharem as
responsabilidades pelos resultados, tendo em vista a interdependência existente na
forma de trabalho. Estas equipes podem ser classificadas em três grupos: i) Equipes
responsáveis por problemas: as quais surgem para solucionar um determinado
problema, atuando de forma isolada; ii) Grupos de trabalho: caracterizam-se pelo
agrupamento de pessoas que realizam trabalhos idênticos ou muito parecidos, e tem
com o propósito de coordenar esforços em prol de um mesmo objetivo; iii) Equipes
globais: agem como mecanismos de integração, reunindo pessoas de diversas
áreas e com aptidões diferentes, em busca de uma organização mais
horizontalizada. (GALBRAITH; DOWNEY; KATES, 2011).
Há também os papéis integradores, que segundo Galbraith, Downey e Kates
(2011), “são cargos de gerência, coordenação e de atuação em toda a organização
com a incumbência de orquestrar o trabalho nas unidades organizacionais, sem
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autoridade formal.” Esses cargos são responsáveis pela gestão de determinadas
áreas

e

trabalham

para

unificar

os

esforços

de

trabalho,

buscando

o

compartilhamento de informações, em prol do alinhamento da organização.
(GALBRAITH; DOWNEY; KATES, 2011).
Neste contexto de processos e competências, a estrutura que melhor se
enquadra é a estrutura matricial. Ela permite que a solução par os problemas da
organização sejam encontradas de forma holística, dando ênfase às experiências
pessoais e aos interesses globais. Para gerar os resultados esperados é preciso
seguir dois comportamentos complementares: i) Focos simultâneos em diversas
perspectivas: aumentando a capacidade de resposta às múltiplas interferências
vindas de fora da organização e ii) Utilização mais eficiente de recursos técnicos e
especializados:

compartilhando

especialistas

entre

as

áreas

ou

unidades,

possibilitando um crescimento conjunto entre os envolvidos. (GALBRAITH;
DOWNEY; KATES, 2011).
Em resumo, o fator chave para a geração da competência lateral é criar
mecanismos que consigam garantir que os recursos organizacionais e todas as
competências que são compartilhadas, gerem valor ao cliente. O principal objetivo é
criar uma visão holística entre as pessoas, de forma que consigam perceber como o
seu trabalho e suas decisões impactam no todo. (GALBRAITH; DOWNEY; KATES,
2011).

2.3.1.4 Ponta dos Sistemas de Recompensa
As decisões relativas à estrutura e aos processos dão forma ao fluxo de
trabalho da organização, as comunicações, a distribuição do poder e a consequente
tomada de decisão. Porém, essas escolhas são influenciadas pelos indicadores e
recompensas que a organização adota para transmitir aos envolvidos os resultados
e as condutas mais importantes esperadas do grupo. (GALBRAITH; DOWNEY;
KATES, 2011).
Essa visão clara do que é importante para a organização é fundamental para
que as pessoas possam oferecer o melhor de suas capacidades e habilidades, em
prol do alcance das expectativas organizacionais. Contudo, é somente com a
definição dos sistemas de avaliação e recompensas que o trabalho diário estará
influenciado. (GALBRAITH; DOWNEY; KATES, 2011).
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Segundo Galbraith, Downey e Kates (2011, p. 205)
Os sistemas de recompensa definem comportamentos esperados e
influenciam a probabilidade de as pessoas demonstrarem esses
comportamentos. Eles garantem que todos os esforços ocorram em uma
mesma direção. Um sistema de recompensas alinhado reduz a competição
interna, a frustração e o dispêndio de energia vistos quando as pessoas
recebem metas conflitantes.

Os sistemas de recompensas são formados por quatro elementos: métricas,
valores

e

comportamentos

desejados,

compensação,

e

recompensas

e

reconhecimento. As métricas definem uma maneira de mensurar as contribuições
oferecidas por cada uma das pessoas da organização. A base para essas métricas
está consolidada em seis princípios que influenciam na mensuração do sucesso da
organização e consequentemente darão suporte ao sistema de recompensas. Entre
os princípios estão amplitude, o senso crítico, a orientação temporal, as
consequências, o alinhamento e as metas. (GALBRAITH; DOWNEY; KATES, 2011).
Como primeiro princípio que influencia nas métricas, a amplitude está ligada
ao fato de que os indicadores devem ultrapassar a esfera do financeiro e incluir
também aspectos do operacional. Desta forma, é possível obter informações mais
específicas de determinadas áreas, possibilitando a tomada de decisão em prol da
melhora dos resultados. Nesse momento é utilizado o Balanced Scorecard (BSC), o
qual possibilita expandir a quantidade de métricas do negócio que podem ser
observadas, gerando uma visão mais completa de como os fatores operacionais
influenciam no desempenho da organização. (GALBRAITH; DOWNEY; KATES,
2011).
Embora seja necessária a ampliação das possibilidades de medida, o
princípio referente ao senso crítico orienta que é preciso mensurar somente o que é
mais importante. Deve-se focar nos componentes de desempenho que realmente
darão uma visão clara do comportamento atual. É preciso delimitar um ponto ideal
de energia aplicada realizando coletas, análises e interpretações de dados, para que
não se perca o foco do que realmente é importante. O princípio do senso crítico é
norteado por três premissas fundamentais: i) O excesso de recursos bloqueia o
sistema, ii) Nem todas as medidas são igualmente importantes, e iii) Escolha os itens
que podem ser mensurados com confiabilidade. (GALBRAITH; DOWNEY; KATES,
2011).
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Na sequência é preciso atentar à orientação temporal, a qual tem foco nas
observações no histórico de ocorrências da organização, mas também busca prever
um comportamento futuro. Faz-se necessário a utilização de indicadores
retrospectivos e prospectivos. Ou seja, indicadores que revelam com estava o
comportamento no passado e outros que revelam uma tendência de ocorrência,
possibilitando assim prever um possível desempenho. (GALBRAITH; DOWNEY;
KATES, 2011).
Outro ponto a ser observado são as consequências da definição das métricas,
visto que essas normalmente influenciam o comportamento dos funcionários. A
concepção de indicadores incorretos pode levar a comportamentos inadequados e
indesejados. Para que isso não ocorra é essencial que se realize um planejamento
adequado dos indicadores que subsidiarão a tomada de decisões relativa ao
desempenho. (GALBRAITH; DOWNEY; KATES, 2011).
Na sequência de norteadores para a concepção das métricas está o
alinhamento, que consiste em assegurar que as métricas estejam alinhadas
verticalmente – entre cada nível hierárquico – e horizontalmente entre os
componentes que precisam trabalhar juntos. Para que isso ocorra é fundamental a
definição de medidas que venham de cima para baixo, levando em consideração as
realizações almejadas para um dado período de tempo, a definição de padrões de
medição e a definição de um único rumo a ser seguido por toda a organização.
(GALBRAITH; DOWNEY; KATES, 2011).
Este último princípio a ser observado para concepção das métricas é na
verdade o resultado de todo esse projeto, ou seja, o momento de definir as metas. É
imprescindível que as metas definidas sejam desafiadoras, mas que não sejam
inatingíveis. Também é primordial ter em mente que uma meta deve ser relacionada
com um valor de referência atual, para que assim se consiga de fato observar o seu
desempenho. (GALBRAITH; DOWNEY; KATES, 2011).
Depois de desdobrados os caminhos para definição das métricas é
necessário falar sobre o segundo elemento do sistema de recompensas: os valores
e o comportamento. Esses elementos estão ligados às ações que devem ser
realizadas em busca de determinados resultados que possam refletir no
desempenho do negócio e também
(GALBRAITH; DOWNEY; KATES, 2011).

refletir nos valores da organização.
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O terceiro elemento do sistema de recompensas são as compensações, que
podem ser entendidas como retribuições monetárias, implementadas com intuito de
compensar e motivar os funcionários, com vistas à manutenção ou melhora do
desempenho. As compensações são estratégicas para o alinhamento do
comportamento das pessoas às metas da organização, e normalmente são
utilizadas quando se procura: para remunerar as pessoas pelo tempo que dedicam à
organização; como forma de reconhecimento e recompensa por resultados
passados; para promoção da melhoria do desempenho; reter funcionários.
(GALBRAITH; DOWNEY; KATES, 2011).
Dentre as formas de compensação tem-se a compensação total, a
compensação variável, o pagamento em função do desempenho e a valorização das
habilidades e conhecimentos. A questão primordial é definir como serão essas
compensações – se através de políticas que regulam os salários, promoções, bônus,
participação nos lucros, etc. O importante é oferecer uma recompensa que seja
coerente para toda a estrutura da organização. (GALBRAITH; DOWNEY; KATES,
2011).
Como último elemento do sistema de recompensas está às recompensas e o
reconhecimento, os quais não estão ligados a componentes monetários de
compensação. Eles buscam alinhar os comportamentos aos resultados do negócio,
tendo em vista a sua fácil implementação e adaptação às necessidades das equipes
e grupos de trabalho. (GALBRAITH; DOWNEY; KATES, 2011).
Um ponto importante é diferenciar recompensa de reconhecimento. Na
recompensa o foco está nas motivações externas, de maneira que para ganhar tal
coisa é preciso fazer outra. No reconhecimento a organização reforça as motivações
internas, fortalecendo as percepções de importância do trabalho realizado pelo
funcionário. (GALBRAITH; DOWNEY; KATES, 2011).
Em resumo, os sistemas de recompensa visam alcançar cinco propósitos
principais: atrair e manter os recursos na organização; garantir um desempenho
mínimo desejado de cada funcionário; estimular a manutenção ou o aumento do
desempenho; estimular a iniciativa e a criatividade de todos os envolvidos; e
promover uma atuação colaborativa entre as pessoas. (GALBRAITH; DOWNEY;
KATES, 2011).
Segundo Galbraith, Downey e Kates (2011), o projeto do sistema de
recompensa e reconhecimento influencia o sucesso e o bom andamento de todos os
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demais elementos do projeto organizacional. Porém, os sistemas de recompensa
são efetivos somente quando estão em sintonia com as demais pontas do Modelo
Estrela, pois assim permitem alinhar as metas dos empregados com os objetivos da
organização. (GALBRAITH, 2012).

2.3.1.5 Ponta dos Sistemas de Pessoas
Segundo Galbraith, Downey e Kates (2011, p. 26), “A ponta representando as
pessoas no modelo estrela ilustra as práticas relativas aos recursos humanos (RH)
coletivos que geram a competência organizacional a partir de diversas habilidades
individuais existentes no interior da organização. ” Esses sistemas de pessoas
tratam dos relacionamentos e das políticas que se referem aos recursos humanos, e
que

permeiam

desde

o

recrutamento

e

seleção

até

o

treinamento

e

desenvolvimento. (GALBRAITH; DOWNEY; KATES, 2011).
O desafio que se estabelece neste momento é a necessidade de criar um
sistema que consiga atrair, desenvolver e reter as pessoas que tenham as
capacidades organizacionais necessárias para executar as direções estratégicas. A
disponibilidade das pessoas certas – com aptidões, capacidade e mentalidade –
para crescer conjuntamente é imprescindível para o sucesso da organização.
(GALBRAITH; DOWNEY; KATES, 2011).
O Modelo Estrela destaca que para a organização crescer é preciso recrutar
pessoas que tenham um perfil apropriado, que reúne as competências e habilidades
necessárias para se desenvolver com a organização. (GALBRAITH; DOWNEY;
KATES, 2011). Porém, é preciso ter cuidado com generalizações na hora especificar
as características das pessoas a serem contratadas, pois tais generalizações podem
não identificar os melhores recursos para organização e consequentemente
promover um desequilíbrio entre estratégia e o sistema de pessoas. (GALBRAITH;
DOWNEY; KATES, 2011).
Para Galbraith, Downey e Kates (2011, p. 243), “Os processos de
recrutamento e seleção asseguram a contratação das pessoas certas, não apenas
para o trabalho que precisa ser feito no presente, como também para o futuro. ” Ao
tratar sobre as possibilidades de recrutamento e seleção, também é preciso
examinar todos os talentos da organização, tendo em vista as chances de um
candidato interno ser aproveitado e uma seleção externa não ser mais necessária.
(GALBRAITH; DOWNEY; KATES, 2011).
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Um projeto de uma nova organização requer mais do que novas capacidades.
É preciso que as pessoas aprendam novos papéis, desenvolvam novos
relacionamentos e obtenham mais conhecimento, para que possam aplicar todo
esse aprendizado em novas situações que surgirem. Em uma organização voltada
para o aprendizado procura realizar treinamentos continuados à medida que os
problemas reais surgem na organização, utilizando do compartilhamento do
conhecimento interno. (GALBRAITH; DOWNEY; KATES, 2011).
Conforme o Modelo Estrela é preciso que a organização consiga reter e
desenvolver pessoas que possam prestar suporte à direção da organização, mas
que ao mesmo tempo sejam suficientemente flexíveis para enfrentar os períodos de
mudança. Como forma de estimular as pessoas a colaborarem umas com as outras,
para o desenvolvimento e construção destas competências, a organização necessita
oferecer oportunidades e suporte para que as habilidades sejam desenvolvidas e
consequentemente recompensadas da forma correta. (GALBRAITH; DOWNEY;
KATES, 2011).
Por fim, tem-se os sistemas de feedback de desempenho, que dá a partir do
monitoramento traz um retrato do desempenho do funcionário, em vista do que é
esperado pela organização. É por meio desse feedback que a organização e as
pessoas envolvidas conseguem traçar os meios para corrigir os erros que estão
levando ao desempenho insuficiente. (GALBRAITH; DOWNEY; KATES, 2011).
De toda forma, para chegar a um feedback válido é preciso definir a maneira
correta de chegar até ele. Sistemas tradicionais de medição que se baseiam em
metas anuais ou que sejam muito abrangentes na organização, dificilmente irão
refletir um desempenho mais individualizado. Para que se obtenham resultados mais
pessoais é necessário utilizar formas menos amplas, de modo que cada pessoa
possa ser avaliada de forma individual e assim se consiga vincular o feedback
recebido com às recompensas oferecidas pela organização. (GALBRAITH;
DOWNEY; KATES, 2011).
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A seguir são descritos os métodos utilizados nesta pesquisa. Primeiramente o
método científico, onde é definida a maneira ou o conjunto de regras básicas
empregadas nesta investigação científica; em seguida vem o método de pesquisa
que apresenta o tipo de pesquisa quanto ao seu procedimento; e por fim o método
de trabalho, onde é apresentada a sequência de realização da pesquisa.
O pesquisador seguiu o modelo de estratégia para condução de pesquisa
científica proposto por Dresch, Lacerda e Antunes Jr (2015). Esse modelo será
explanado no decorrer deste capítulo.

Figura 8 - Estratégia para condução de pesquisas científicas

Fonte: Dresch, Lacerda e Antunes Jr. (2015, p.16)

A Figura 8 ilustra as sete etapas utilizadas para a construção do
conhecimento. As razões para realização desta pesquisa, suas justificativas e seus
objetivos, referentes às etapas 1 e 2, estão descritos no capítulo inicial deste
trabalho. Os desdobramentos referentes às etapas três a sete da figura, os quais
evidenciam como foi conduzida a pesquisa, são descritos no decorrer deste capítulo.
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3.1 MÉTODO CIENTÍFICO

Observadas as intenções e características deste trabalho e com vistas à
resolução da questão de pesquisa formalizada na etapa 1 da DSR, utilizaram-se três
métodos científicos nesta investigação: indutivo, dedutivo e abdutivo. Mattar (2010)
considera que o progresso científico e baseia fortemente nas inúmeras observações
e conclusões extraídas a partir do raciocínio indutivo. Para Dresch, Lacerda e
Antunes Jr (2015, p.18):

É comum a aplicação do método indutivo nas pesquisas em gestão. Muitas
vezes as constatações surgem a partir da observação da realidade. A partir
daí o pesquisador passa a construir conjecturas que podem contribuir tanto
para a solução de um problema prático, como para a fundamentação de
novas teorias.

A utilização do método dedutivo está fundamentada na possibilidade de
criação de modelos conceituais a partir do conhecimento das leis e teorias
universais, os quais servirão para prever e interpretar determinados fenômenos
relativos ao tema. (DRESCH; LACERDA; ANTUNES JR, 2015).

Figura 9 - Produção do conhecimento segundo abordagens indutiva e dedutiva

Fonte: Dresch, Lacerda e Antunes Jr (2015, p.19).

Por fim, o método abdutivo foi aplicado para proposição do artefato para
resolver o problema específico. A sua utilização ocorreu no momento de proposição
do método, pois segundo Lakatos e Marconi (2003), o raciocínio abdutivo consiste
em estudar os fatos ocorridos e entendê-los, para que assim se consiga propor
soluções que tenham grande probabilidade de resolver o problema em questão.
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3.2 MÉTODO DE PESQUISA

Após análise dos objetivos da pesquisa, e observados os procedimentos que
seriam empregados no método de trabalho, optou-se pela utilização da Design
Science Research - DSR. Na condução de pesquisas realizadas pelo método da
DSR, Dresch, Lacerda e Antunes Jr (2015) indicam 12 passos a serem seguidos. As
etapas propostas para a condução desta pesquisa são apresentadas na Figura 10.
A presente pesquisa tem caráter prescritivo, pois objetiva prescrever um
modelo de gestão para o Escritório de Processos.
3.3 MÉTODO DE TRABALHO
O método de trabalho visa detalhar todos os passos para a realização desta
pesquisa. Segundo Dresch, Lacerda e Antunes Jr (2015), a orientação de uma
pesquisa a partir de um método de trabalho definido adequadamente, atribui
transparência

e

clareza

à

pesquisa

e

consequentemente

permite

seu

reconhecimento por outros pesquisadores. O método para desenvolvimento desta
pesquisa está fundamentado no modelo para condução de pesquisas utilizando a
Design Science Research, proposta por Dresch, Lacerda e Antunes Jr (2015). O
método de trabalho seguido está apresentado na Figura 10, juntamente com as
saídas previstas para cada etapa.
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ETAPA

Figura 10 - Método de trabalho baseado na DSR e suas saídas
MÉTODO PROPOSTO PELOS
AUTORES

1

IDENTIFICAÇÃO DO
PROBLEMA

2

CONSCIENTIZAÇÃO DO
PROBLEMA

3

REVISÃO SISTEMÁTICA DA
LITERATURA (RSL)

Pesquisa por referências nas
bases de busca, seguindo o
método de RSL proposto por
Morandi e Camargo (2015).

JUSTIFICATIVA ACADÊMICA,
DELIMITAÇÕES E REVISÃO
BIBLIOGRÁFICA

4

IDENTIFICAÇÃO DOS
ARTEFATOS E
CONFIGURAÇÃO DAS
CLASSES DE PROBLEMA

Com base nos artigos
selecionados pela RSL, buscouse identificar problemas e
artefatos similares ao da
pesquisa.

ARTEFATOS EXPLICITADOS
NO REFERENCIAL TEÓRICO

5

PROPOSIÇÃO DE ARTEFATOS
PARA RESOLVER O
PROBLEMA ESPECÍFICO

6

PROJETO DO ARTEFATO
SELECIONADO

Proposição de um modelo com
base no referencial extraído da
RSL. Apresentação dos
procedimentos de construção e
avaliação do modelo.

MODELO DE ELABORAÇÃO
DESCRITO E DETALHAMENTO
DE CONSTRUÇÃO DO
MODELO PROPOSTO

7

DESENVOLVIMENTO DO
ARTEFATO

Desenvolvimento da
apresentação do modelo.

MODELO EM ESTADO
FUNCIONAL, DESENHADO NO
SOFTWARE BIZAGI

8

AVALIAÇÃO DO ARTEFATO

Avaliação do modelo
desenvolvido a fim de verificar os
resultados obtidos.

MODELO APLICADO NO
AMBIENTE FUNCIONAL E
OPORTUNIDADES DE
MELHORIAS IDENTIFICADAS

9

EXPLICITAÇÃO DAS
APRENDIZAGENS

Esclarecimentos sobre o
aprendizado obtido com o
modelo proposto. Apresentação
das conclusões, com exposição
dos resultados obtidos.

LIMITAÇÕES E CONCLUSÕES
DA PESQUISA

MÉTODO DE TRABALHO

SAÍDAS
(ENTREGAS DA ETAPA)

Identificação do problema e
fundamentação da relevância de
seu estudo. Realização de coleta
de dados para subsidiar o
entendimento do problema.

PROBLEMA E OBJETIVOS
IDENTIFICADOS E
ENTENDIDOS; JUSTIFICATIVA
PARA A ORGANIZAÇÃO

10

CONCLUSÕES

11

GENERALIZAÇÃO PARA UMA
CLASSE DE PROBLEMAS

Proposição do modelo para uma
classe de problema.

POSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO DO MODELO EM
OUTROS ESTUDOS

12

COMUNICAÇÃO DOS
RESULTADOS

Defesa da monografia,
apresentação para a organização
e submissão para publicação.

TCC ENTREGUE E
DEFENDIDO

Fonte: Adaptado de Dresch, Lacerda e Antunes Jr. (2015, p. 134).
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As 12 etapas apresentadas na Figura 10, contendo uma descrição detalhada
e as saídas resultantes de cada execução estão descritas a seguir.
Etapa 1: Identificação do problema.
A primeira etapa consiste na identificação do problema a ser estudado.
Segundo Dresch, Lacerda e Antunes Jr (2015), em pesquisas que recorrem a
Design Science Research, o interesse no problema objeto do estudo nasce
essencialmente

do

próprio

pesquisador.

O

autor

desta

monografia

atua

profissionalmente no Escritório de Processos (EP), base para este estudo. Porém
não participou da implementação do EP, a qual ocorreu em 2012.
Buscando entender quais fatores foram levados em conta no momento da
concepção inicial do EP, procurou-se explorar e conhecer as metodologias teóricas
ou empíricas utilizadas naquele momento. Para averiguar melhor o contexto de
concepção do EP, realizaram-se conversas informais com alguns envolvidos do
projeto visando encontrar as diretrizes deste projeto. A identificação do problema, a
questão de pesquisa formalizada e justificativa para a organização são encontradas
no primeiro capítulo.
Etapa 2: Conscientização do problema.
Após identificar o problema é preciso que se realize a conscientização do
deste. Conforme Dresch, Lacerda e Antunes Jr (2015), para que se assegure a
correta

conscientização

do

problema

é

imprescindível

a

compreensão

e

formalização das essenciais condições para que o artefato solucione o problema
investigado. Nesta etapa, foram definidos e entendidos os objetivos que motivaram
este trabalho, bem como a delimitação do escopo. Esta etapa também está
detalhada no capítulo de número um.
Nesta etapa utilizaram-se técnicas de coleta de dados para subsidiar o
entendimento do problema. Por meio da observação direta foi realizada uma
observação do contexto do campo que seria investigado. A pesquisa documental
contribuiu para o entendimento das questões jurídicas e governamentais envolvidas,
e os demais trâmites relacionados à implementação e estruturação do Escritório de
Processos.
Por fim, foram realizadas entrevistas com profissionais que atuam no EP,
onde se buscou entender como ocorreu a implementação do BPM na instituição e a
consequente estruturação do Escritório de Processos. As saídas desta etapa são
encontradas no capítulo 1.
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Etapa 3: Revisão sistemática da literatura.
Na terceira etapa ocorreu uma revisão bibliográfica a partir de uma revisão
sistemática da literatura (RSL), onde foram realizadas pesquisas sobre o que foi
pesquisado e publicado sobre o tema. As revisões da literatura apresentam-se como
uma

atividade

importante

para

identificar,

conhecer

e

acompanhar

o

desenvolvimento da pesquisa em determinada área do conhecimento. (NORONHA e
FERREIRA, 2000). A RSL segundo Morandi e Camargo (2015), quando realizada de
forma correta, traz benefícios significantes para o pesquisador.
Nessa etapa, foram realizadas buscas por teses, dissertações, livros, artigos,
sites, notícias e revistas, com temas relacionados à BPM, Maturidade do BPM,
Escritório de Processos e Projeto de Organizações Dinâmicas. Foram consultadas
as bases EBSCOHOST e Periódicos CAPES. Posteriormente buscou-se entender o
Modelo Estrela, proposto por (GALBRAITH; DOWNEY; KATES, 2011), a fim de
observar possíveis pontos positivos ou negativos que implicariam na implementação
de um Escritório de Processos.
Outro objetivo da RSL foi identificar a existência de modelos de gestão de EP,
métodos de estruturação de EP e casos de implementação do BPM que se
assemelhassem ao contexto da presente pesquisa. As saídas da etapa estão
detalhadas por completo no capítulo 2.
Etapa 4: Identificação dos artefatos e configuração das classes de problemas.
Buscando identificar pesquisas que poderiam contribuir para esta monografia,
utilizaram-se os artigos selecionados pela RSL do capítulo anterior como base de
conhecimento para identificação dos artefatos e configuração das classes de
problemas. Para Dresch, Lacerda e Antunes Jr (2015), utiliza-se a revisão
sistemática da literatura na tentativa de selecionar possíveis artefatos e classes de
problemas que tenham relação com o tema da pesquisa. Paralela a essa
identificação de artefatos, é que o pesquisador inicia a compreensão e definição de
soluções satisfatórias esperadas do artefato que será proposto posteriormente.
(DRESCH; LACERDA; ANTUNES JR, 2015).
Embora tenham sido realizadas buscas com diferentes termos e em diferentes
bases, nenhuma delas retornou resultados que apresentasse um artefato pronto ou
similar ao desenvolvido nesta pesquisa, e consequentemente capaz de responder a
questão de pesquisa. Os vinte e sete documentos selecionados estão descritos no
Quadro 2 e foram lidos integralmente. Tais documentos deram suporte para a
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elaboração da revisão bibliográfica, bem como auxiliaram na definição de soluções
para criação do artefato. As saídas da etapa estão detalhadas por completo no
capítulo 1.
Etapa 5 e 6: Proposição do artefato para resolver o problema específico e
Projeto do artefato selecionado
Concluída a identificação dos artefatos e formalizadas as soluções
satisfatórias, o pesquisador reúne as informações coletadas até aquele momento e
valendo-se das suas habilidades e conhecimentos, busca propor um novo artefato.
(DRESCH; LACERDA; ANTUNES JR, 2015). Em conjunto com as fontes
bibliográficas selecionadas, a criatividade e experiência do pesquisador na área de
BPM serviram de base para a proposição do artefato.
A seguir, estão descritos os passos para a proposição do artefato, que está
apresentado no capítulo 4 deste trabalho:
i)

Analisar os documentos encontrados na RSL, os quais poderiam conter
artefatos para auxiliar na resolução do problema deste trabalho;

ii) Adaptar os artefatos encontrados no referencial teórico para o ambiente
em que se encontra o problema;
iii) Propor e apresentar o modelo a ser desenvolvido para o artefato.
Para esta etapa 6 projetou-se um modelo de construção inicial considerando
as características internas e o contexto em que o modelo será estruturado. As
informações que serviram de base para o modelo foram apresentadas em dois
momentos: na revisão bibliográfica, onde está a descrição do Modelo Estrela; e no
capítulo 4, onde é feita uma contextualização do Escritório de Processos com vistas
às cinco pontas do Modelo Estrela.
Na revisão bibliográfica buscou-se entender a influência de cada umas das
cinco pontas do Modelo Estrela, na estruturação do EP. No segundo momento, é
feita a apresentação do Escritório de Processos e contextualização do cenário atual
a partir das cinco pontas do Modelo Estrela. Para cada uma das cinco pontas foi
realizada uma avaliação, que reuniu as informações necessárias para subsidiar o
desenvolvimento do modelo. Ao final é feita uma síntese do que foi descrito no
capítulo 4 e apontado os desdobramentos necessários para o desenvolvimento de
um artefato que possibilite a obtenção dos resultados mais satisfatórios.
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Etapa 7: Desenvolvimento do artefato
Esta etapa tem vistas a construção do ambiente interno do artefato, e para
que isso ocorra, diferentes abordagens podem ser utilizadas: gráficos, fluxos,
maquetes,

protótipos,

algoritmos

computacionais,

etc.

(SIMON,

1996).

As

informações advindas do capítulo 4 (contextualização do Escritório de Processos)
foram somadas a um brainstorming e ao que prescreve o Modelo Estrela, para
iniciar o desenvolvimento do Modelo de Gestão do EP.
Foi realizado um brainstorming com todos os envolvidos do EP (Diretora do
Departamento, Diretor do EP, Analistas, Técnicos e Bolsistas). Neste momento foi
apresentada uma contextualização desta monografia, mostrando a questão de
pesquisa, o contexto de estudo e os objetivos planejados. Posteriormente foram
realizadas proposições de ideias por todos os componentes do grupo, onde tais
proposições versavam sobre diferentes aspectos que impactavam no modelo a ser
proposto. Durante o brainstorming foram abordados diversos tópicos e estes foram
relacionados com possíveis ações que poderiam ser tomadas a fim de dar forma ao
modelo a ser desenvolvido.
Durante o desenvolvimento do modelo, o autor realizou reuniões com o diretor
do EP e com a diretora do departamento do qual o EP faz parte. Das discussões
geradas

nessas

reuniões,

surgiram

observações

importantes

que

foram

incorporadas ao modelo, na medida possível.
Para propiciar uma melhor apresentação do modelo proposto, as ações
propostas nesta etapa foram reunidas em um fluxo de processo. Este fluxo tem o
objetivo de auxiliar a interpretação das informações e facilitar o entendimento do
modelo construído. Para isto foi utilizando um software denominado Bizagi Modeler1,
que usa a notação BPMN2.
Após o modelo ter sido representado no software Bizagi, o mesmo foi
convertido para o formato PDF e incluído nesta monografia. O desenvolvimento de
artefato em detalhes está descrito no capítulo 5.

1

Bizagi Modeler é uma aplicação gratuita para diagramar, documentar e simular processos
graficamente em um formato padrão conhecido como Business Process Model and Notation (BPMN).
2

BPMN - Business Process Model and Notation (em português, Notação de Modelagem de
Processos de Negócio) é uma notação da metodologia de gerenciamento de processos de negócio e
trata-se de uma série de ícones padrões para o desenho de processos, que facilita o entendimento do
usuário.
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Etapa 8: Avaliação do artefato
Na etapa de avaliação do artefato, o comportamento do artefato é avaliado
com vistas à solução do problema. (DRESCH; LACERDA; ANTUNES JR, 2015).
Caso o resultado da avaliação para os requisitos de aplicação do artefato seja
insatisfatório, é necessário investigar as possíveis falhas e retomar a pesquisa do
ponto em que a falha ocorreu. (DRESCH; LACERDA; ANTUNES JR, 2015).
O artefato proposto (modelo) nesta monografia foi avaliado por um grupo de
pessoas ligadas diretamente ao Escritório de Processos, campo desta pesquisa.
Para proceder à avaliação, foi realizada uma reunião com todos os profissionais que
atuam no Escritório de Processos, onde foi apresentado o modelo concebido no
capítulo 6. A saída esperada para esta etapa era uma avaliação positiva do modelo
proposto, ou seja, uma adequação do modelo proposto ao que a literatura
caracteriza como um adequado Escritório de Processos. O Quadro 6 apresenta
alguns critérios de avaliação positiva do artefato.
Quadro 6- Critérios para avaliação do artefato
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA
O MODELO DE GESTÃO DO
ESCRITÓRIO DE PROCESSOS
Índice Fleiss Kappa > = a 0,5

Usabilidade

Efeitos secundários

AUTOR

É esperado que ocorra pelo menos
um nível de concordância moderada
entre os respondentes.

Fonseca, R;
Silva, P;
Silva, R
(2007)

O número de respondentes da
avaliação deve compreender mais
de 50% dos envolvidos do do
Escritório de Processos
Possibilidade do artefato contribuir
efetivamente com a gestão do
Escritório de Processos
Potencial de utilização do artefato
proposto no contexto real do
Escritório de Processos
Possibilidade do artefato
desenvolvido contribuir de outras
maneiras para o Escritório de
Processos
Fonte: Elaborado pelo autor.

No mínimo a metade dos envolvidos
do EP devem responder ao
questionário
Efetividade

DESCRIÇÃO

–

Stacie et al.
(2010)
Dalkir (2005)

Venable
(2010)

Dos critérios de avaliação existentes no Quadro 6, os critérios referentes ao
índice de Fleiss Kappa e ao número mínimo de respondentes estão ligados à
avaliação operacional do artefato. Desta forma, as afirmações de 01 a 16 do
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questionário, se referem à análise operacional do artefato proposto. Já os critérios
efetividade, usabilidade e efeitos secundários estão ligados à concordância geral
dos respondentes com o que diz as afirmações 17 a 20 do questionário. As
informações provenientes da avaliação foram analisadas e auxiliaram na
composição das melhorias aplicadas ao modelo. Os detalhes da avaliação do
modelo estão descritos no capítulo 6.
Etapas 9 e 10: Explicitação das aprendizagens e Conclusões
Com relação à explicitação das aprendizagens, Dresch, Lacerda e Antunes Jr
(2015, p.132) afirmam que “o objetivo dessa etapa é assegurar que a pesquisa
realizada possa servir de referência e como subsídio para a geração de
conhecimento, tanto no campo prático quanto no teórico”.
As etapas 9 e 10 compreendem a apresentação dos resultados obtidos, suas
conclusões, comentários finais e opiniões não expostas anteriormente e possíveis
pontos de interesse à pesquisa que não tenham sido mencionados anteriormente e
sejam pertinentes para a formalização da conclusão da pesquisa. As limitações e
contribuições para novas pesquisas no desenvolvimento de artefatos semelhantes
ao estudado, juntamente com as demais conclusões, são apresentadas no capítulo
8, conforme abaixo:
i) Fatores de sucesso e insucesso;
ii) Apresentação dos resultados obtidos com a pesquisa;
iii) Tomadas de decisões;
iv) Limitações da pesquisa.
Etapa 11: Generalização para uma classe de problemas.
Conforme Dresch, Lacerda e Antunes Jr (2015), esta etapa permite que o
conhecimento construído possa ser aplicado em situações similares, de forma que
essa solução possa ser generalizada para uma classe de problemas.
O artefato desenvolvido nesta monografia propõe um Modelo de Gestão de
um Escritório de Processos baseado num modelo literário de alinhamento da
organização e adaptado para uma instituição pertencente ao setor público. O modelo
pode servir de base para outras pesquisas que apresentem a mesma classe de
problemas: estruturação de Escritório de Processos no setor público. Porém, para
verificação das possíveis classes de problemas a que o artefato poderá ser
generalizado, será feita uma contextualização deste modelo com as classes de
problemas elencadas na literatura.
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Etapa 12: Comunicação dos resultados.
A comunicação dos resultados, segundo Dresch, Lacerda e Antunes Jr
(2015), é fundamental a comunicação dos resultados em journals, seminários,
congressos, etc., pois possibilita a disseminação do conhecimento para um número
maior de interessados.
No primeiro momento a comunicação ocorrerá por meio da defesa pública
desta monografia, que será avaliada por uma banca examinadora, como requisito
parcial para conclusão do curso de Engenharia de Produção. Transcorrida a defesa,
o pesquisador realizará a disseminação dos resultados desta pesquisa das
seguintes formas:
i) Apresentação dos resultados desta monografia para os profissionais
pertencentes ao Escritório de Processos, base para esta pesquisa.
ii) Submissão da monografia para Simpósios, Seminários e Congressos,
a fim de divulgar os conhecimentos consolidados.
iii) Publicação por meio de artigo.
3.4 COLETA DE DADOS
Conforme Cauchick (2007), uma das tarefas necessárias no desenvolvimento
da pesquisa é a coleta de dados, a qual pode ser realizada através de pesquisas,
observações in loco, entrevistas com participantes, dentre outras. Na pesquisa de
campo, a entrevista com participantes é uma das formas mais comum de coleta de
dados. (CAUCHICK, 2007). De acordo com Mattar (2010), é na observação in loco,
onde o pesquisador pode interagir com as pessoas e o ambiente, que se fortalece a
compreensão do objeto de estudo. John (2010) sustenta que a coleta de dados
realizada em diversas fontes, tais como exame de documentos, entrevistas com
participantes e observações feitas pelo próprio pesquisador dão mais confiabilidade
aos dados extraídos.
Dresch, Lacerda e Antunes JR (2015) afirmam que as técnicas para coleta e
análise de dados devem ser elaboradas com o propósito de assessorar o
pesquisador na condução das suas atividades. O Quadro 7 apresenta as técnicas de
coletas de dados utilizada sem cada etapa da etapa.
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Quadro 7 - Sequência de realização da coleta de dados
COLETA DE DADOS

ETAPA DO MÉTODO DE TRABALHO

BIBLIOGRÁFICA



Conscientização do Problema (2ª etapa)



Revisão Sistemática da Literatura (3ª etapa)



Identificação dos artefatos e configuração
das classes de problemas (4ª etapa)



Proposição do artefato para resolver o
problema específico (5ª etapa)

OBSERVAÇÃO
DIRETA
DOCUMENTAL

ENTREVISTA



Conscientização do Problema (2ª etapa)



Projeto do Artefato (6ª etapa)



Desenvolvimento do artefato (7ª etapa)



Conscientização do Problema (2ª etapa)



Projeto do Artefato (6ª etapa)



Projeto do Artefato (6ª etapa)



Avaliação do Artefato (8ª etapa)

Fonte: Elaborado pelo autor.

Para Dresch, Lacerda e Antunes Jr (2015), a combinação de diversos
métodos de coleta de dados, tais como observações, entrevistas e questionários,
asseguram que o exame e compreensão do problema tratado realizem-se com
maior robustez. É importante que a coleta e análise dos dados sejam planejadas e
executadas com rigor, com intenção que os resultados gerados sejam confiáveis.
(DRESCH; LACERDA; ANTUNES JR, 2015). Na condução desta monografia,
utilizaram-se quatro técnicas de coleta dos dados: bibliográfica, observação direta,
documental e entrevista.
3.4.1 Coleta de Dados: Técnica Bibliográfica
A pesquisa bibliográfica põe o pesquisador frente às descobertas existentes,
mostra o que foi dito e realizado referente ao tema abordado, permitindo que novos
problemas sejam questionados e respondidos com o auxílio de registros anteriores.
(DRESCH; LACERDA; ANTUNES JR, 2015). Neste trabalho, antecedendo a criação
da questão de pesquisa, a coleta de dados bibliográfica foi empregada na
conscientização do problema.
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Para o desenvolvimento desta monografia foram coletados dados de diversas
fontes, tais como: livros, artigos científicos publicados em periódicos e anais de
congressos, teses e dissertações.
A coleta de dados bibliográficos foi utilizada na revisão bibliográfica deste
estudo, sendo apresentada em duas etapas: i) na revisão sistemática da literatura,
onde foi utilizada para o embasamento teórico que norteia este trabalho de
pesquisa, que permitiu a identificação do que foi mencionado por outros autores em
estudos relacionados ao assunto desta pesquisa; ii) na síntese dos resultados e
configuração das classes de problemas, foram efetuadas buscas por dados em
estudos que apresentam artefatos que se enquadram ao proposto neste trabalho.
Ambas as coletas estão descritas no capítulo 2 deste trabalho.
3.4.2 Coleta de Dados: Observação Direta
A escolha da técnica de observação direta ocorreu devido ao pesquisador
fazer parte do grupo no qual o problema está sendo investigado. Nessa técnica de
coleta de dados o observador se incorpora ao grupo estudado, com vistas a facilitar
o entendimento da situação estudada, procurando obter esclarecimentos sobre a
investigação. (GIL, 1989).
Segundo Lakatos e Marconi (2003), na observação participante utiliza-se os
sentidos e percepções do observador para esclarecer determinados aspectos do
contexto estudado. A proximidade do observador ao objeto de investigação favorece
a construção de hipóteses, a descoberta de novos aspectos relativos a um problema
e consequentemente permite evidenciar dados e informações que não se
conseguiria por meio de outras técnicas de coleta de dados. (LAKATOS e
MARCONI, 2003). De acordo com Dresch, Lacerda e Antunes Jr (2015), o contato e
o envolvimento do pesquisador com o contexto estudado colaboram para o
desenvolvimento de um conhecimento útil e aplicável.
No transcorrer desta pesquisa, os dados e informações coletadas pela
observação participante foram utilizadas em três etapas do método de trabalho: i) na
etapa de conscientização do problema (etapa 2), quando observou-se o contexto do
campo de investigação; ii) no projeto do artefato selecionado (etapa 6), onde
procurou-se entender o ambiente onde se encontra o problema; iii) no
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desenvolvimento do artefato (etapa 7), momento em que a observação participante
deu suporte ao desenvolvimento do protótipo do artefato.
3.4.3 Coleta de Dados: Pesquisa Documental
A técnica de pesquisa documental foi utilizada em duas etapas do método de
trabalho: i) na etapa de conscientização do problema (etapa 2) foram realizadas
pesquisa em documentos que retratavam a criação do EP e mostravam como
ocorreu a sua implantação inicial; ii) na etapa de avaliação do artefato (etapa 8),
recorreu-se a documentos que apontavam particularidades da implantação do EP, e
que consequentemente deram suporte à validação do artefato. Foram realizadas
pesquisas em documentos contidos no banco de dados do Escritório de Processos e
em outros bancos de dados pertencentes à Universidade. Analisaram-se
documentos tais como: portarias, ofícios circulares, planos de trabalho, planos
estratégicos e relatórios de implantação.
De acordo com Gil (2010), a pesquisa documental traz informações
consistentes relacionadas a determinado assunto, apresentando o seu contexto de
evolução e elementos do desenvolvimento, possibilitando um retrato do tema
relacionado. O Quadro 8 apresenta a relação de documentos utilizados na pesquisa.
Quadro 8 - Documentos utilizados na Pesquisa Documental
Continua

DOCUMENTO

DESCRIÇÃO

Plano de Desenvolvimento
Institucional UFRGS (PDI)

É o plano direcionador da estratégia da instituição. Trata-se de
um documento concebido para orientar, ordenar e coordenar
os esforços da Universidade. Com base no PDI, as unidades
acadêmicas e seus colegiados constroem seus planos
estratégicos. (A pesquisa documental utilizou duas versões do
PDI: PDI 2011-2015 e PDI 2016-2026).

Plano de Desenvolvimento de
Tecnologia da Informação UFRGS
(PDTI) - 2011

O PDTI identifica os meios necessários (estruturas, processos,
recursos humanos e materiais), e planeja a sua implementação
em nível tático, de forma a contemplar o desenvolvimento
institucional esperado para os próximos anos. É um
documento que fundamenta o planejamento operacional.
Apresenta como será o trabalho da TI na organização durante
aquele período. (Versão 2011-2015).
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DOCUMENTO

DESCRIÇÃO

Plano Diretor de Tecnologia da
Informação UFRGS (PDTI) - 2016

O PDTI identifica os meios necessários (estruturas, processos,
recursos humanos e materiais), e planeja a sua implementação
em nível tático, de forma a contemplar o desenvolvimento
institucional esperado para os próximos anos. É um
documento que fundamenta o planejamento operacional.
Apresenta como será o trabalho da TI na organização durante
aquele período. (Versão 2016-2021).

Plano de Gestão UFRGS

Relatório de implantação (2013)

É o planejamento operacional, o qual contempla detalhes de
implementação das ações aqui descritas no PDTI, as quais
são transformadas em projetos com atividades, metas,
recursos, orçamento, cronograma, e indicadores para
acompanhamento do progresso das mesmas. (A pesquisa
documental utilizou duas versões do Plano de Gestão: Plano
de Gestão 2012-2016 e Plano de Gestão 2016-2020).
Apresenta as informações relativas a implantação e ao
primeiro ano de funcionamento do Escritório de Processos.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Alguns documentos utilizados nesta etapa da coleta de dados serviram para
construir um entendimento sobre o início do trabalho do EP na Universidade. Outros
documentos subsidiaram a compreensão de informações relativas ao estado atual
do EP e também sobre quais os planos para o futuro, com relação ao Escritório de
Processos e à Gestão por Processos na instituição.
3.4.4 Coleta de Dados: Entrevista
Como quarta técnica de coleta de dados foi utilizada a entrevista. Yin (2001)
afirma que para utilização da técnica de entrevista, o entrevistador deve ter algumas
capacidades, tais como: saber formular questões apropriadas e conseguir interpretar
as respostas recebidas; ter domínio do tema que está investigando; ser receptivo e
flexível na condução da entrevista. O pesquisador reúne as características citadas
pelo autor e portanto, estaria apto para realização das entrevistas, sem que
houvesse comprometimento dos resultados.
A entrevista foi realizada para reunir informações para subsidiar a sexta etapa
deste trabalho, denominada projeto do artefato. Neste momento o pesquisador
realizou uma entrevista não-estruturada, onde havia alguns tópicos pré-definidos e
assim se puderam explorar os assuntos de uma forma mais ampla. Desta maneira, o
pesquisador tinha a oportunidade de proceder a argumentações específicas para
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algum dos entrevistados, caso esse apresentasse maior conhecimento sobre algum
ponto de interesse da pesquisa. Optou-se pela entrevista não-estruturada por dois
motivos: i) por se tratar de um esclarecimento acerca do Escritório de Processos,
onde o autor procurava confirmar as informações que já tinha conhecimento, pois
também trabalha no EP; ii) possibilidade de perguntas mais gerais, permitindo assim
aumentar o escopo da interlocução, caso julgasse necessário.
Nessa entrevista procurou-se saber qual o entendimento que os entrevistados
tinham acerca de aspectos relacionados ao BPM e questões relativas à estratégia,
estrutura, processos e competência lateral, sistemas de pessoas e de recompensas,
– componentes que norteiam o Modelo Estrela. Neste momento procurou-se
entender como o Escritório de Processos está caracterizado, com base nos
componentes do Modelo Estrela.
Em um segundo momento ocorreu à coleta de dados referente à avaliação do
modelo de gestão proposto, a qual foi denominada “Avaliação do Artefato”, e que
pertence à oitava etapa deste trabalho. Ao concluir o desenvolvimento do artefato
(Modelo de Gestão do EP), este foi submetido à avaliação dos mesmos profissionais
que participaram da entrevista. Nesse momento os entrevistados tiveram acesso ao
artefato desenvolvido, e participaram de uma entrevista semiestruturada, onde
responderam a um questionário construído pelo pesquisador.
Para contextualizar e alinhar o entendimento do que estava sendo proposto, o
pesquisador discorreu uma breve explanação sobre as propostas para cada
elemento do modelo. Deste modo, os entrevistados puderam responder às
informações com um mínimo de conhecimento sobre o escopo, os resultados
teóricos, e os propósitos da pesquisa. As afirmações do questionário estavam
ligadas ao sucesso do artefato proposto, com vistas aos componentes que dão
forma ao Modelo Estrela: estratégia, estrutura, processos e a competência lateral,
sistemas de recompensa e sistemas de pessoas. O intuito do questionário foi
verificar a aplicabilidade e robustez do artefato desenvolvido. O Apêndice A
apresenta o questionário utilizado na avaliação do artefato proposto.
No Apêndice A estão detalhadas todas as afirmações utilizadas no
questionário, juntamente com o respectivo aspecto abordado do Modelo Estrela.
Para cada uma das 20 afirmações, os respondentes tinham três opções de resposta:
concordo totalmente, concordo parcialmente e discordo. Também era possível que o
respondente não respondesse a determinada questão. Neste caso era contabilizada
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como “não opinou”. Aos candidatos que respondessem “concordo parcialmente” ou
“discordo”, era solicitada uma justificativa para a resposta. Essa justificativa seria
analisada posteriormente e poderia fazer parte de um refinamento do modelo.
O questionário foi preenchido na presença do pesquisador, para que
possíveis esclarecimentos sobre as perguntas pudessem ser realizados, caso
necessário. O grupo de entrevistados das duas coletas de dados compreendeu
todas as pessoas que atualmente desempenham alguma função no Escritório de
Processos, conforme apresenta o Quadro 9.
Quadro 9 - Entrevistados nas coletas de dados
Tempo na
Instituição

Tempo no
EP

(Em anos)

(Em anos)

Diretora do Departamento de
Gestão Integrada (DGI)

6

6

Engenheiro de
Produção

Diretor do Escritório de Processos

6

6

Engenheiro de
Produção

Analista de Processos do EP

4

4

Ex-Docente e
atual Consultora
Técnica

Responsável técnica pelo projeto
de implementação do EP (2012)

-

6

Administradora

Analista de Processos do EP

1

1

Bolsista

4 Bolsistas de graduação em
Engenharia de Produção

-

1

CARGO NA
INSTITUIÇÃO

FUNÇÃO

Engenheira de
Produção

Fonte: Elaborado pelo autor.

A abrangência dos entrevistados selecionados possibilitou que a avaliação
possuísse rigor e avaliasse de maneira apropriada o modelo proposto. Toda a
descrição e detalhamento do resultado de aplicação das entrevistas encontram-se
no capítulo de número 6, Avaliação do Artefato.
3.5 ANÁLISE DOS DADOS
Conforme Dresch, Lacerda e Antunes Jr (2015) a análise dos dados é a etapa
da pesquisa na qual se procura entender e analisar criticamente as informações
levantadas. Como técnica de análise dos dados nesta monografia utilizou-se a
análise de conteúdo em diversas etapas.
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Quadro 10 - Utilização da análise de conteúdo
ANÁLISE DE
DADOS

ETAPA DO MÉTODO DE TRABALHO
Conscientização do Problema (2ª etapa)
Revisão Sistemática da Literatura (3ª etapa)

ANÁLISE DE
CONTEÚDO

Identificação dos artefatos e configuração das classes
de problemas (4ª etapa)
Proposição do artefato para resolver o problema
específico (5ª etapa)
Projeto do Artefato (6ª etapa)
Avaliação do Artefato (8ª etapa) –
Ferramenta Estatística Fleiss Kappa
Fonte: Elaborado pelo autor.

O Quadro 10 apresenta em quais etapas do método de trabalho a análise de
conteúdo foi empregada. No início desta monografia, na etapa de conscientização
do problema, o conteúdo encontrado foi analisado, e por meio destas observações
pode-se fazer inferências a fim de responder à questão de pesquisa.
Na execução da revisão sistemática da literatura (RSL), novamente utilizou-se
da mesma análise de dados. Também foi utilizada a análise de conteúdo dos artigos
que haviam sido selecionados na RSL. Nesses artigos foram analisados os dados a
fim que se verificassem as pertinências relativas à monografia que estava sendo
produzida.
Por fim, para avaliar o modelo de gestão do Escritório de Processos (artefato
proposto), e analisar a sua possibilidade de implementação, similarmente utilizou-se
a análise de conteúdo. Foram avaliados os dados coletados pelo questionário, ao
qual foram submetidas as pessoas que atualmente desempenham alguma função no
EP. Nesta oitava etapa (Avaliação do Artefato), a análise de conteúdo serviu para
extrair as percepções dos profissionais entrevistados e assim evidenciar os limites
do artefato proposto e explicitar suas condições de utilização.
Submeteram-se os dados oriundos do questionário aplicado a uma medida
estatística denominada Fleiss Kappa. O Fleiss Kappa é uma ferramenta que verifica
a concordância de respostas entre três ou mais respondentes, ou seja, ele verifica
se as avaliações foram feitas de maneira aleatória ou se houve uma tendência de
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unanimidade. Utilizou-se esta estatística de verificação para analisar a concordância
entre respondentes do questionário. O capítulo 6, seção 6.2, Análise da Avaliação
do Modelo Proposto, descreve detalhadamente como ocorreu esta etapa.
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4 O ESCRITÓRIO DE PROCESSOS – CONTEXTO ATUAL
O Escritório de Processos (EP) da UFRGS1 é fruto de uma iniciativa conjunta
entre a Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAN), a Pró-Reitoria de
Gestão de Pessoas (PROGESP), e o Centro de Processamento de Dados (CPD) –
área responsável pela Tecnologia de Informação e Comunicação na Universidade. O
EP foi estabelecido juntamente a PROPLAN, com uma equipe de Engenheiros de
Produção coordenados por uma professora doutora em Administração de Empresas
e Sistemas de Informação, com experiência em BPM em órgãos públicos.
O EP foi instituído, entre outros fatores, para criar padrões de documentação
dos processos e de suas atividades, realizadas tanto em âmbito administrativo
quanto acadêmico (gestão do conhecimento e metodologia BPM); e para prover
melhorias nas atividades e nos processos (automação). O EP foi concebido com o
propósito de mapear, documentar, otimizar e automatizar os processos finalísticos e
de apoio da Universidade. Além disso, tem como responsabilidade a disseminação
do conhecimento da metodologia do BPM e da notação de gerenciamento dos
processos.
O escopo de padronização e gerenciamento da visão por processos e a
abrangência de atuação do EP envolve todas as instâncias da UFRGS – PróReitorias, Unidades, inclusive fornecedores, alunos, órgãos reguladores federais e
demais entidades envolvidas com os processos internos da UFRGS. A visão do EP
é “Otimizar os procedimentos administrativos (atividades meio) que dão suporte às
atividades fins de ensino, a pesquisa e a extensão”.
Inicialmente, foi demandado ao EP um projeto piloto (Processo de Compras),
que serviu como instrumento para institucionalização do escritório. O Processo de
Compras (aquisição de bens e serviços) é um processo crítico da administração
central da UFRGS, e frequentemente é auditado por Órgãos Federais de controle,
com

relação

à

conformidade

dos

seus

procedimentos

administrativos

e

transparência de ações. O êxito neste projeto piloto foi fundamental para a
consolidação do EP na Universidade.

UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) – é uma Instituição Federal de Ensino
Superior, mantida pelo Governo Federal do Brasil. Fundada em 1934, em Porto Alegre - RS,
atualmente conta com aproximadamente 60 mil alunos, divididos entre graduação e pós-graduação.
1
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O EP atua com foco na melhoria contínua dos processos de negócio da
instituição. Para isso, são realizadas modelagens e análises em dezenas de
processos críticos, seguido da implementação das melhorias propostas (foco na
automação) e consequente execução dos processos em seu novo formato, onde o
mesmo é monitorado em busca de novas oportunidades de melhorias.
Assim como Cameira e Caulliraux (2000) apontam como fundamental para o
sucesso de um Escritório de Processos, na UFRGS a atuação do EP também ocorre
nos três níveis organizacionais: estratégico, tático e operacional. O apoio da alta
administração foi fundamental para consolidação do EP, que foi estruturado
independente da área de TI da instituição – algo comum em implementações de
Escritórios de Processos. O EP atua como centralizador do conhecimento
necessário para estabelecer políticas e normas para os processos organizacionais,
dando clareza às ações que deverão ser tomadas, com vistas a promover a
coordenação entre as diversas áreas da organização. (ABPMP CBOK, 2013).

Figura 11 - Evolução do Escritório de Processos

(2017)
(2013)
(2012)

(2011)
PDTI UFRGS
2011-2015
* Definição de
padrões
(normas, regras
e processos) e
procedimentos
de gestão, tanto
da TI quanto da
instituição

Criação do EP
* Metodologia e
ferramentas
* Projeto piloto
* Iniciativa:
PROPLAN, CPD e
PROGESP

Oficialização do
EP
* Reestruturação
do departamento
para alocar o EP

Reestruturação
do departamento
* Mudanças com
foco na Gestão
Integrada

Fonte: Elaborado pelo autor.

A equipe do EP iniciou seus trabalhos em 2011 com a definição de padrões e
procedimentos relacionados ao BPM, e somente em 2012 que houve a sua efetiva
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criação. Em 2013 houve a reestruturação do Departamento de Gestão Integrada
(DGI) para alocação física e estrutural do EP. Embora houvesse a intenção de
somar o trabalho com BPM realizado pelo EP com as outras duas divisões
existentes no DGI (Divisão de Indicadores e Análise de Dados e Divisão de
Planejamento Institucional), não houve sucesso nesta empreitada. Por fim, como
consequência de diretrizes repassadas pelo plano estratégico da instituição (PDI
2016-2026), o DGI passou novamente por uma reestruturação. Desta vez o foco foi
a aproximação das divisões visando a realização de uma gestão integrada da
Universidade, ao unir o conhecimento do EP com relação a processos, à análise dos
indicadores e ao planejamento institucional.

Figura 12 - Mapa de contexto de atuação do EP

Fonte: Arquivos do Escritório de Processos UFRGS.

A Figura 12 apresenta um mapa do contexto de atuação do EP na UFRGS.
Esse mapa desdobra os relacionamentos internos e externos da instituição e indica
os fluxos de informações e insumos dentro desta estrutura. O EP tem seu foco de
atuação nos Processos de Apoio, embora realize projetos em Processos
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Finalísticos, quando estes são processos críticos e demandem grandes ações de
melhoria. Fornecedores e ambiente externo influenciam diretamente nas ações do
EP, pois devido ao contexto público da instituição, muitas das decisões externas
(tomadas principalmente pelo Governo Federal e por Órgãos Fiscalizadores)
impactam diretamente nos processos de negócio da Universidade.
Algumas organizações realizam a implantação de um Escritório de Processos
somente após adquirirem um nível maior de maturidade em gestão por processos.
Alguns autores afirmam que a implantação de um EP na fase inicial de trabalho com
gestão por processos, torna-se um elemento chave para a adoção e difusão das
boas práticas do BPM na organização. (TREGEAR, JESUS E MACIEIRA, 2010).
Com base na proposta de ter um representante formal das práticas do BPM na
instituição, foi que juntamente ao início do trabalho com gestão por processos, a alta
administração determinou a criação do Escritório de Processos da UFRGS.
4.1 ESTRATÉGIA
Para Galbraith, Downey e Kates (2011), é por meio da estratégia que a
organização conseguirá prever panoramas futuros, o caminho que organização está
seguindo e o que ela precisa fazer para alcançar seus objetivos. Neste início da
seção é apresentado o modo de construção da estratégia da instituição e em quais
documentos ela é encontrada. Num segundo momento, o autor apresenta um
panorama do que os planos orientadores da instituição desdobraram para o
Escritório de Processos, desde a sua implantação, ocorrida em 2012, até o momento
atual.
A Universidade utiliza-se de documentos norteadores onde estão definidas as
políticas, estratégias e objetivos para toda comunidade da UFRGS. Primeiramente
tem-se o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), que consiste num
documento em que se definem a missão da instituição de ensino superior e as
estratégias para atingir suas metas e objetivos. O PDI é concebido para orientar,
ordenar e coordenar os esforços, com finalidade de indicar a todos, quais os projetos
que estão alinhados com as aspirações da comunidade da UFRGS, para um
determinado período. O PDI não é o determinador supremo da estratégia da
Universidade, mas opera como orientador da estratégia, a qual será complementada
pela composição das estratégias de cada gestor. (UFRGS, 2011a).
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Em consonância com o PDI, a estratégia de nível tático da universidade é
desdobrada no Plano de Desenvolvimento de Tecnologia de Informação (PDTI).
Este plano define as políticas, estratégias e procedimentos indispensáveis, com
vistas à otimização do uso de TI da Universidade. O PDTI aponta os meios
necessários (estruturas, processos, recursos humanos e materiais), e apresenta o
planejamento de implementações visando o desenvolvimento institucional esperado
para um determinado espaço de tempo. Para isto, a área de Tecnologia da
Informação (TI) deve prover o suporte para o atendimento às metas de excelência e
de expansões preconizadas no PDI, envolvendo a articulação entre o ensino, a
pesquisa e a extensão e as atividades meio da Universidade. O PDTI é o documento
que fundamentará o planejamento operacional, que estará descrito no próximo nível
de detalhamento. (UFRGS, 2011b).
Por fim, tem-se o Plano de Gestão, que é o documento que norteia o
gerenciamento das ações que a Universidade tomará em um determinado período
de tempo. O Plano de Gestão é estruturado em consonância com o PDI, e se
desenvolve em quatro objetivos principais, dentre estes, os objetivos de gestão. No
PDI os objetivos são mais amplos, enquanto no Plano de Gestão esses objetivos
estão desdobrados em objetivos táticos de médio prazo, que por sua vez, são
compostos de ações que devem ser realizadas para o objetivo ser cumprido. Podese observar que o Plano de Gestão agrupa características dos três níveis de
planejamento da organização: estratégico, tático e operacional. (UFRGS, 2016c). A
Figura 13 apresenta a sequência de criação e o relacionamento que há entre os
planos da Universidade.
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Figura 13 - Sequência de construção dos planos da Universidade

Fonte: Elaborado pelo autor.

A formulação da estratégia é definida no Modelo Estrela de Galbraith como
imprescindível, pois demonstra em que direção a organização vai trabalhar para
alcançar os objetivos traçados. (GALBRAITH, DOWNEY E KATES, 2011). Porém, é
preciso deixar claro que no caso do modelo a ser proposto por essa monografia, a
estratégia é dada pela Universidade, através de seus planos de desenvolvimento e
gestão (PDI, PDTI e Plano de Gestão) e deste modo, não serão realizadas
proposições de mudanças neste item para compor o modelo de gestão do EP,
presente no capítulo 5.
Depois de retratado o modo de construção da estratégia da instituição, a
seguir é apresentado um panorama do que os planos norteadores da instituição
desdobraram para o EP, desde a sua implantação, ocorrida em 2012, até o
momento atual. É importante salientar que os planos orientadores da instituição não
se referem somente ao EP, mas também a processos de trabalho e outros pontos
que permeiam a Gestão por Processos.
Objetivando alcançar uma melhoria na eficiência operacional, por meio da
racionalização da aplicação dos recursos humanos, materiais e financeiros
recebidos do Governo Federal, a instituição expôs a necessidade de buscar na
melhoria de seus processos o caminho para atingir os resultados esperados. A alta
administração apontou ações relativas a processos e ao EP nos três documentos
orientadores da Universidade.
As primeiras diretrizes relativas à organização dos processos da Universidade
constam no PDI 2011-2015. O documento apontava a necessidade de racionalizar
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os processos de trabalho, os quais deveriam ser pautados pela eficiência, utilizandose de ferramentas tecnológicas, tendo em vista a agilidade na tomada de decisões
gerenciais.
Posteriormente, no PDTI 2011-2015, foram indicadas algumas ações
estratégicas que deveriam ser tomadas com relação aos processos. Neste plano
não estavam definidas a criação do EP ou que a gestão por processos deveria ser
implantada na Universidade. Definia-se somente, que a área encarregada pelo
planejamento da Universidade deveria realizar o mapeamento dos processos,
proceder a modelagem destes e identificar os fluxos passíveis de automação. Nesta
segunda fase pode-se perceber que o foco principal era a automação de processos,
visto que o PDTI está ligado diretamente às estratégias de TI da organização.
Em um terceiro momento, as ações relativas à estratégia ligada ao EP foram
apresentadas no Plano de Gestão 2012-2016. O plano estabeleceu a consolidação
da implantação do Escritório de Processos como um dos projetos estratégicos para
a Universidade. Com a implantação do EP objetivava-se garantir avanços na
utilização de ferramentas gerenciais, baseadas na melhoria dos processos de
gestão. O objetivo era o aumento da eficiência, tendo em vista a melhor aplicação
dos recursos humanos, materiais e financeiros. O Plano de Gestão UFRGS 20122016, em sua página 43, apresentou algumas metas principais para o EP a ser
implantado, as quais estão descritas no Quadro 11.
Quadro 11 - Metas segundo o Plano de Gestão

METAS PARA O ESCRITÓRIO DE PROCESSOS
Estender a metodologia e a ferramenta de melhoria de processos,
orientadas pelo Escritório de Processos, para a Universidade como um
todo

Realizar treinamento da ferramenta de melhoria de processos para toda
a Universidade
Viabilizar a implantação das metas do PDTI com vistas à melhoria dos
processos, fluxos de acompanhamento e controle
Promover a otimização dos processos de trabalho, tendo em vista a
melhoria contínua de atendimento à comunidade universitária
Fonte: Elaborado pelo autor com base em UFRGS (2012).
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Foi neste contexto que o Escritório de Processos se desenvolveu e enraizouse na estrutura da Universidade. Embora tenham existido dificuldades para se
estabelecer, o EP se consolidou como o setor responsável pela disseminação do
BPM para toda instituição.
Porém, como apontado anteriormente, é preciso deixar exposto que no caso
do modelo a ser proposto por essa monografia, a estratégia é uma informação dada
pela Universidade, através de seus planos de desenvolvimento e gestão. (PDI, PDTI
e Plano de Gestão). No capítulo 5 não serão realizadas proposições de mudanças
para este item, pois estes planos estão em versões atualizadas recentemente.
4.2 ESTRUTURA
Segundo Galbraith, Downey e Kates (2011, p. 78), “A estrutura de uma
organização se refere ao modo formal como as pessoas e o trabalho são agrupados
em unidades definidas”. A estrutura interna da organização apresenta os níveis
hierárquicos (setores e departamentos), e como estes estão conectados no
organograma, na intenção de retratar as inter-relações existentes na organização.
(OLIVEIRA, 2014). Significa dizer que a estrutura mostra como a organização se
relaciona em função das pessoas e de seus processos, podendo revelar o quão
flexível ou inflexível é a organização.
Primeiramente é apresentado o organograma da instituição (Figura 9), o qual
apresenta a estrutura hierárquica e as relações entre os diferentes setores da
Universidade. Dentre estes setores está a Pró-Reitoria de Planejamento e
Administração (PROPLAN), a qual se divide em duas áreas: planejamento e
administração. A área da administração é responsável pela gestão das demandas
de bens e serviços e pela gestão orçamentária. A área de planejamento é
responsável pela coordenação do mapeamento, análise e otimização das
metodologias de trabalho, coordena a criação do planejamento estratégico e
acompanha a execução dos planos derivados deste, na instituição. É dentro da área
de planejamento que está localizado o Escritório de Processos.
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Figura 14 - Organograma UFRGS

Fonte: http://www.ufrgs.br/ufrgs/a-ufrgs/organograma

Depois de observado o posicionamento da PROPLAN no organograma da
instituição, a Figura 14 apresenta o posicionamento do EP dentro da PROPLAN. A
decisão por esse posicionamento foi pensada levando em conta que a PROPLAN se
relaciona com todos os demais setores e unidades acadêmicas da Universidade.
Isso beneficiaria o trabalho do EP, pois a proximidade existente seria ainda ampliada
e utilizada para alavancar as atividades de BPM na instituição.
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Figura 15 - Organograma PROPLAN/UFRGS

Fonte: http://www.ufrgs.br/proplan/proplan-1/organograma

Ao observar conjuntamente os dois organogramas (Figuras 14 e 15), é
possível perceber que não há uma ligação direta do EP com a alta administração da
UFRGS. Embora a alta administração tenha apoiado a sua implementação, o EP
não atua de forma sincronizada com ela. Muitas ações que necessitam ser
desenvolvidas pelo EP deveriam ser “patrocinadas” pela alta administração, para
que possibilitasse uma maior abrangência e efetividade de atuação.
A importância da proximidade entre o EP e a alta administração é
mencionada por Tregear, Jesus e Macieira (2010), quando apontam que um
Escritório de Processos próximo a alta administração proporciona maior autonomia
para atuação nos processos da organização. No caso da UFRGS, embora o EP
tenha independência para tomada de ações por não estar vinculado a área de TI,
uma ligação direta com a alta administração seria fundamental para o sucesso de
muitos projetos.
4.3 SISTEMA DE PESSOAS
Segundo Galbraith, Downey e Kates (2011, p. 242), “Os sistemas de
pessoas são os sistemas e as políticas de recursos humanos (RH) coletivos da
organização.” Na instituição esses sistemas são geridos por um setor específico,

84

chamado Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP). Todas as ações relativas
à recursos humanos passam pela área, ficando a cargo do EP as decisões próprias
do setor.
Para que se tenham os recursos humanos certos para realização das tarefas
inerentes à área, é preciso selecionar os melhores talentos. Assim como em outras
organizações, a Universidade tem o seu modelo de recrutamento e seleção de
recursos humanos. A principal diferença para o setor privado é que na Universidade
há a necessidade de realização de concurso público para seleção desses recursos –
denominados servidores públicos. A principal restrição é que essa forma de seleção
nem sempre consegue captar as pessoas mais apropriadas para trabalhar no EP.
Por meio do concurso público são selecionadas aquelas pessoas que tiverem o
melhor desempenho em uma prova de caráter geral e técnico. O único pré-requisito
após a prova é a comprovação da formação técnica necessária para o cargo.
No que diz respeito ao desenvolvimento de seus talentos, a instituição
incentiva o contínuo aprendizado de seus servidores. Todas as áreas pertencentes à
PROPLAN, inclusive o Escritório de Processos, são estimuladas constantemente a
buscar uma formação continuada. Seja em formações internas, treinamentos
externos e ou pós-graduação. Desde a implementação do EP, ocorrida em 2012, os
servidores passaram por diversos treinamentos, a maioria deles ligada a análise
processos.
Hoje existem apenas dois cargos bem definidos na estrutura do EP: o analista
de processos e o analista de negócio. O analista de processos, segundo o ABPMP
CBOK (2013), é o responsável por avaliar os processos atuais e fazer sugestões de
melhoria em novos processos, oferecendo apoio ao dono do processo na tomada de
decisão. Já, o analista de negócios é o responsável por analisar as necessidades
tecnológicas, realizar o levantamento de requisitos e propor soluções para o
processo. (ABPMP CBOK, 2013).
A situação aponta para a necessidade de ampliação do número de papéis
relativos ao BPM no EP. A demanda pela realização de novos projetos cresceu
muito, principalmente devido aos bons resultados alcançados nos projetos
anteriores. Outro fator importante é que em 2017 iniciaram-se muitos projetos de
melhorias ligados ao planejamento estratégico da instituição. Para esses projetos a
alta administração definiu como obrigatória a participação do EP e da área
responsável pela TI.
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O PDI 2012-2015 continha alguns norteadores para a gestão de pessoas da
instituição. Porém, nada que efetivasse uma visão mais sistêmica com relação à
captação de recursos humanos mais apropriados como trabalho a ser desenvolvido.
Já o PDI 2016-2026 definiu que o setor responsável pela Gestão de Pessoas na
instituição passe a pensar o ingresso de novos servidores e a gestão dos atuais,
baseando-se em suas competências, habilidades e atitudes. Tal definição dá total
suporte ao que preconiza o Modelo Estrela, quando aponta que para a organização
crescer é preciso recrutar pessoas que tenham um perfil apropriado, que reúne as
competências e habilidades necessárias para se desenvolver com a organização.
(GALBRAITH; DOWNEY; KATES, 2011).
4.4 SISTEMA DE RECOMPENSAS E INDICADORES
Segundo Galbraith, Downey e Kates (2011, p. 205), “Os sistemas de
recompensa definem comportamentos esperados e influenciam a probabilidade de
as pessoas demonstrarem esses comportamentos.” Os sistemas asseguram que
todos os esforços sejam em uma mesma direção, reduzindo possíveis problemas
internos. (GALBRAITH; DOWNEY; KATES, 2011).
Embora o sistema de recompensas possa definir atributos importantes para
gerir os comportamentos na organização, ao observar a UFRGS como um todo, não
é possível encontrar um sistema de recompensa ou parte deste que opere
plenamente na instituição. A provável resposta está no fato que a instituição
pertence ao setor público, onde os elementos de recompensas encontram
dificuldade na legislação para serem implementados. Criar formas de compensação
monetária extra para o serviço público é proibida por diversas leis, o que impede o
avanço de possíveis sistemas dessa ordem.
No tocante às recompensas e ao reconhecimento também não há uma
política de recompensas implantada na instituição. Contudo, como este tipo de
recompensa não toca diretamente a questão financeira, seria possível instituir ações
neste sentido. No que se refere ao EP particularmente, também não existem ações
que visem recompensar ou reconhecer algum servidor pelo seu desempenho.
Embora tenha sido primeiro apresentado os pontos condizentes às
recompensas da instituição, é preciso que existam métricas definidas para que então
se possa recompensar corretamente. Conforme Galbraith, Downey e Kates (2011),
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as métricas definem a maneira de mensurar as contribuições oferecidas por cada
uma das pessoas da organização, para então recompensá-las da forma correta.
Na instituição existem indicadores de desempenho que são utilizados na
avaliação de desempenho pela qual todo servidor passa anualmente. Porém, essa
avaliação não está baseada unicamente no desempenho pessoal, mas sim nos
resultados alcançados pela área ou setor a que ele pertence. Esse fato distorce o
entendimento visto no Modelo Estrela, que aponta para definições de indicadores
que possam mensurar o desempenho individual e não coletivo. (GALBRAITH;
DOWNEY; KATES, 2011).
Com relação aos processos de trabalho do EP, a esses nunca foram
atribuídos indicadores, os quais pudessem mensurar tanto o desempenho do
processo, quanto subsidiar possíveis recompensas ou reconhecimentos aos
envolvidos do processo. Porém, por se tratar de uma área com certa autonomia em
relação as suas questões gerenciais, existe a possibilidade da criação de um
sistema interno de recompensas e reconhecimento. Obviamente, primeiro deverá
ser instituído métricas aos processos internos, para somente então realizar a
proposição de um sistema razoável de recompensas e reconhecimento para os
membros do EP.
4.5 PROCESSOS E A COMPETÊNCIA LATERAL
Segundo Galbraith, Downey e Kates (2011), os processos laterais fornecem
informações e definem as decisões a serem tomadas para coordenar atividades que
abrangem diversas unidades da organização. Para o Modelo Estrela, a competência
lateral de uma organização é vista como a sua competência de construção,
administração e reconfiguração em busca do atingimento das metas. (GALBRAITH;
DOWNEY; KATES, 2011).
Os processos laterais definem como o EP irá se organizar para desenvolver
seus processos de trabalho, de maneira que os interessados da organização
possam ter seus interesses atendidos. O oferecimento de serviços que atendam as
necessidades de outras partes da organização é o foco do EP, porém há processos
de trabalho (que são parte dos serviços oferecidos pelo EP), que necessitam ser
repensados em sua forma e objetivos.
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Com relação aos serviços oferecidos pelo EP, estes vão de mapeamentos
visando à guarda do conhecimento e a criação de procedimentos padrão, até a
análises aprofundadas de processos visando à realização de grandes melhorias em
processos críticos. Atualmente o portfólio do Escritório de Processos conta com três
principais serviços: Documentação de Processos, Otimização de Processos
(Melhoria) e Capacitações. A página do EP (Figura 16) apresenta algumas áreas de
serviços disponibilizados, porém não contém todas disponíveis.

Figura 16 - Página web com os serviços oferecidos pelo EP

Fonte: Print de http://www.ufrgs.br/proplan/servicos/escritorio-de-processos.

A Figura 16 ilustra a página do Escritório de Processos. Na página é possível
encontrar diversas informações sobre o EP, desde o histórico de evolução do EP na
UFRGS até trabalhos publicados e apresentados pelos envolvidos da área. Na
página também é possível encontrar os serviços oferecidos pelo EP. São elencados
quatro tipos de serviços: Documentação de Processos; Otimização de Processos;
Automação de Processos e Melhoria Contínua.
De imediato, é possível perceber que os serviços estão poucos detalhados e
têm informações muito generalistas, dificultando o entendimento por parte dos
potenciais usuários. Desta forma o usuário tem a necessidade de entrar em contato
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por e-mail ou telefone, ou até mesmo se deslocar até o EP para esclarecer dúvidas
sobre a atuação do escritório com relação à gestão por processos.

Figura 17 - Página do atual Catálogo de Processos UFRGS

Fonte: Print de https://www1.ufrgs.br/EscritorioProcessos/

A Figura 17 ilustra uma página do repositório de processos utilizado pela
Universidade. Atualmente, esse portal reúne os fluxos de todos os processos que já
passaram pelo EP. Alguns fluxos são de processos que passaram por melhorias,
sejam, elas pontuais ou radicais (transformação total do processo). Outros fluxos
representam processos que não necessitaram passar por melhorias, mas foram
registrados para que se tenha o processo registrado (documentação – gestão do
conhecimento).
No tocante aos processos laterais, Galbraith, Downey e Kates (2011) afirmam
que os processos de negócio devem ter uma coordenação formal, necessitando que
estejam formalizados e documentados, a fim do conhecimento de todos. A
burocratização dos processos da organização leva a rotinas ultrapassadas e sem
planejamento, tornando-se necessário a revisão desses processos. (GALBRAITH;
DOWNEY; KATES, 2011).
Observando os processos de trabalho do EP, esses não utilizam ferramentas
de gestão de projetos para subsidiar o seu desenvolvimento, pois não há uma
determinação interna para utilização dessas ferramentas. Devido a isso, a maioria
dos novos projetos que são iniciados não tem um Termo de Abertura de Projeto ou
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um cronograma de desenvolvimento bem definido. As informações ficam espalhadas
por diversos documentos e planilhas, o que dificulta a gestão daquele projeto em
execução.
A falta de formalização traz como impacto a falta de controle, que é percebida
nos resultados de alguns projetos, os quais enfrentam problemas de tempo ou
indefinição de responsabilidades para execução de certas atividades. A falta de um
cronograma bem definido, com as ações a serem tomadas, também impossibilita a
medição correta da execução do projeto.
A formalização dos projetos do EP possui um padrão para representar o
processo de melhoria de processos. Este padrão descreve os envolvidos naquela
etapa (atividade), o objetivo dela e a respectiva saída (entrega). Além do próprio EP,
há muitos outros envolvidos na realização de um processo de melhoria. Dentre os
principais envolvidos estão: o responsável direto pelo processo, a equipe que realiza
o processo, o gerente do projeto no EP, a Divisão de Indicadores e Análise de
Dados (DIAD) e o Centro de Processamento de Dados (CPD). As Figuras 18 e 19
apresentam a sequência de trabalho do EP ao iniciar um novo projeto relativo a
algum processo de negócio da instituição que será otimizado.
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Figura 18 - Sequência de trabalho de um projeto (Parte 1)

Fonte: Arquivos do Escritório de Processos UFRGS.

A Figura 18 apresenta a abertura da sequência de trabalho do EP, que inicia
por um momento denominado planejamento do processo. Este primeiro momento
compreende desde a estruturação inicial do projeto até a homologação do fluxo TO
BE, onde o novo desenho do processo que está sendo remodelado é validado
internamente e com o dono do processo. Neste primeiro momento está envolvido o
EP juntamente com as pessoas relacionadas ao processo de negócio. Após essa
validação o projeto vai para um segundo momento denominado desenvolvimento do
sistema.
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Figura 19 - Sequência de trabalho de um projeto (Parte 2)

Fonte: Arquivos do Escritório de Processos UFRGS.

Na Figura 19 ocorre o segundo momento da sequência de trabalho do EP,
onde ocorre o desenvolvimento do sistema, o qual fica a cargo do Centro de
Processamento de Dados – CPD. Está etapa inicia com a codificação do sistema e
com o teste de avaliação, feitos somente pelo CPD. A seguir é realizado o teste de
adequação, onde o EP verifica se o sistema desenvolvido está de acordo com os
requisitos do fluxo TO BE homologado anteriormente.
Conforme Galbraith, Downey e Kates (2011), para que os processos
funcionem é preciso que haja um mapeamento de cada processo, observando como
ocorrem as muitas definições do processo, dentre elas: objetivos, tarefas, as
interfaces e seus detalhamentos. Visto o que prescreve o Modelo Estrela, ao
observar os processos de trabalho do EP percebe-se que nem todos os processos
estão mapeados. Essa situação dificulta o trabalho dos integrantes do EP, pois não
há uma noção exata do correto fluxo de trabalho, quais implicações poderá haver
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caso não se realize determinada tarefa ou até mesmo se há alguma ilegalidade no
processo.
O principal fluxo de trabalho do EP é o de Otimização de Processos
(Melhoria). Ele está representado na Figura 11, onde recebe o nome de
transformação de processos. No fluxo é possível ver que inicialmente há uma
classificação da demanda, existindo três caminhos possíveis: demanda não se
aplica ao EP, demanda simples e demanda se aplica ao EP. Somente após esse
esclarecimento inicial é que inicia de fato o fluxo do processo.
O fluxo da Figura 20 não é pouco detalhado quanto às suas atividades e
apresenta muitos subprocessos. Entrando no nível de tarefas, as atividades não
apresentam um bom nível de detalhamento, o que dificulta o entendimento do
processo. Os subprocessos constantes no fluxo são apresentados na Figura 21.
Os processos de trabalho do EP apresentados nesta seção serão detalhados
até o nível de atividades. Com relação ao nível de tarefas serão apenas feitos
apontamentos qualitativos, não havendo apresentação das descrições de nível mais
básico. A simbologia utilizada nos fluxos de processos está descrita no Apêndice B.
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Figura 20 - Fluxo de trabalho do EP (atual)

Fonte: Arquivo do Escritório de Processos UFRGS.
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A Figura 21 traz três subprocessos constantes no fluxo da Figura 20:
Modelagem AS IS, Modelagem TO BE e Homologar novo processo. As atividades
dos três subprocessos são bem resumidas, porém assim como as outras atividades
do fluxo, também apresentam um bom nível detalhamento das tarefas, o que
favorece o pleno entendimento.

Figura 21 - Subprocessos do processo de transformação

Fonte: Arquivo do Escritório de Processos UFRGS.

Outro processo de trabalho do EP é a Capacitação em Diagramação de
Processos, a qual é voltada para os servidores da instituição. Essa capacitação
consiste em um curso que apresentada duas partes principais: primeiramente são
mostrados alguns conceitos relativos ao BPM, juntamente com o momento do BPM
na instituição. Por fim, é feito um treinamento voltado para diagramação de
processos com software BIZAGI, no qual os participantes têm que diagramar os
seus processos de trabalho. Para o processo de Capacitação em Diagramação de
Processos não há o fluxo do processo de trabalho mapeado.
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Também existe o processo de Documentação de processos, que consiste em
mapear o processo atual (AS IS), visando à guarda do conhecimento e a criação de
procedimentos padrão. Neste caso não há intenção de realizar uma análise do
processo ou proposições de melhorias. O processo tem suas peculiaridades e
também é muito demandado por outras áreas da instituição. Assim como o processo
de Capacitação, o processo de capacitação não tem seu fluxo mapeado e
registrado.
Depois de observadas as informações relativas aos processos de trabalho do
EP, é preciso apresentar o que é possível encontrar relativo às competências
laterais. Segundo Galbraith, Downey e Kates (2011), a competência lateral é como a
organização se relaciona horizontalmente, isto é, como ela interage com seus
processos, com suas redes internas, com suas equipes, entre outros.
No que diz respeito às redes, estas são entendidas como os relacionamentos
interpessoais que se espalham por toda organização, e que nascem das relações
informais entre os funcionários. (GALBRAITH; DOWNEY; KATES, 2011). Neste
sentido o EP traz um alinhamento semelhante ao que direciona o Modelo Estrela. Os
integrantes do EP desempenham suas atividades sem nunca tirar o foco dos
relacionamentos de trabalho, os quais têm influência direta no sucesso de muitas
ações. A integração entre funções, principalmente no nível de departamento (DGI), é
muito importante para que se possa entender o que ocorre nas proximidades e
saber a quem recorrer num momento de dificuldade.
Outro ponto observado no Modelo Estrela são as equipes, as quais podem
ser responsáveis por problemas, formar grupos de trabalho ou atuarem como
equipes globais. (GALBRAITH; DOWNEY; KATES, 2011). O EP opera sua equipe
de maneira que mantenha relacionamentos com todos os envolvidos do
departamento e de outros setores. O diretor do EP opera como gestor da sua equipe
de trabalho. Ele atua como administrador dos processos de trabalho no EP.
Em resumo, o capítulo 4 apresentou uma contextualização da implantação do
Escritório de Processos e após contextualizou-se o momento atual do EP a partir
das cinco pontas do Modelo Estrela de Galbraith – estratégia; estrutura; processos e
a competência lateral; sistema de recompensas e indicadores; sistema de pessoas.
Nessa contextualização, baseada no Modelo Estrela, tentou-se observar o
máximo de pontos possíveis que o modelo aponta como fundamentais para o
alinhamento da organização. Porém, o fato desta monografia versar sobre um
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Escritório de Processos e não sobre uma organização completa, desfavorece em
alguns pontos a completa aplicação do modelo proposto por Galbraith.
Em todas as pontas houve elementos que não se encaixavam na realidade de
um Escritório de Processos ou tocavam outras áreas da organização, as quais não
estão no escopo de estudo desta monografia. Porém, depois de superadas algumas
limitações, foi possível realizar uma significativa relação entre a realidade atual do
EP, com o que prescreve o Modelo Estrela.
Ao conectar o que diz o Modelo Estrela com o existente no EP, encontram-se
inúmeras proposições factíveis de serem realizadas. As análises que se referem à
estrutura, sistema de recompensas e indicadores, e sistema de pessoas são
passíveis de significativas mudanças, porém sempre observando as limitações
existentes devido a ingerência do EP sobre estas propostas.
Porém, no que se refere aos processos e a competência lateral, o EP tem
capacidade de realizar mudanças relevantes em vários elementos apontados pelo
Modelo Estrela. Mudanças na organização e documentação de seus processos de
trabalho, no portfólio de serviços e no relacionamento da equipe de trabalho são
alguns pontos que podem receber sugestões de melhorias
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5 DESENVOLVIMENTO DO ARTEFATO
Neste capítulo é apresentado o desenvolvimento do Modelo de Gestão do
Escritório de Processos, o qual foi concebido utilizando-se como base o Modelo
Estrela. Inicialmente o autor realizou um brainstorming, o qual trouxe inúmeras
contribuições, as quais foram utilizadas ao longo do desenvolvimento do artefato.
De posse das informações extraídas na contextualização do capítulo 4, e
visando a busca por soluções e melhorias para o EP, foi realizado um brainstorming
com todos os envolvidos do EP (Diretora do Departamento, Diretor do EP, Analistas,
Técnicos e Bolsistas). Neste momento foi apresentada uma contextualização desta
monografia, mostrando a questão de pesquisa, o contexto de estudo e os objetivos
planejados. Posteriormente foram realizadas proposições de ideias por todos os
componentes do grupo, sendo que tais proposições versavam sobre diferentes
aspectos que impactavam no modelo que seria proposto. O foco do brainstorming foi
o Escritório de Processos. Como enfoques foram abordados diversos tópicos e estes
foram relacionados com possíveis ações que poderiam ser tomadas a fim de dar
forma ao modelo em desenvolvimento. Na sequência, o autor realizou uma filtragem
das informações e as principais saídas do brainstorming são apresentadas no
Quadro 12.
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Quadro 12 - Síntese dos resultados do brainstorming
TÓPICOS (enfoque)
Estrutura

PROPOSIÇÕES (ideias)
 Vinculação das ações e iniciativas de BPM ao contexto
estratégico da instituição, visando uma aproximação
formal entre EP e Alta Administração

Sistemas de Recompensa e
Indicadores

 Solicitação junto à PROPLAN, da possibilidade de
efetivar recompensas pelo desempenho

Sistemas de Pessoas

 Solicitação à área de Gestão de Pessoas, da definição
do perfil adequado a ser recrutado para o EP
 Documentação de Processos (Gestão do conhecimento)

Processos de Trabalho do
EP

 Suporte à Modelagem
 Modelagem (Melhoria ou Transformação)
 Capacitação Bizagi / Capacitação BPM para Gestores

Portfólio de Serviços

 Elaborar curso sobre BPM para gestores e novo curso
de Modelagem de Processos
 Desenvolver Termo de Abertura de Projeto

Modelos de Documentação
dos Projetos

 Desenvolver modelo de Ata ou Memória de Reunião

Pontos de Medição e
Indicadores

 Indicação de possíveis pontos de medição nos
processos
 Sugestão de indicadores ligados aos pontos de medição
indicados

Outras considerações
importantes

 Cronograma de trabalho

 Criação de um painel de monitoramento do andamento
dos projetos de trabalho do EP

Fonte: Elaborado pelo autor.

Muitas das proposições que estão elencadas no Quadro 12, apresentavam
grande potencial de contribuição para o modelo em desenvolvimento. As principais
proposições foram em relação ao desenvolvimento de modelos para documentação
de projetos e para realização de melhorias nos processos de trabalho do EP. Em
conjunto com as sugestões relativas aos processos, surgiram ideias de pontos de
medição e possíveis indicadores a serem estabelecidos. Por fim, também ocorreram
apontamentos relativos ao fortalecimento da disseminação da cultura do BPM na
instituição e para um trabalho mais focado em governança por parte do EP.
Após a realização do brainstorming buscou-se entender o que era necessário
para desenvolver um modelo de gestão para o Escritório de Processos. A Figura 15
apresenta os instrumentos que foram utilizados para realizar a contextualização do
EP da UFRGS e para apurar os requisitos necessários para a construção do modelo
de gestão.
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Figura 22- Instrumentos para criação do modelo de gestão

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os instrumentos relacionados na Figura 22 têm significância direta para o
desenvolvimento do modelo de gestão. As entrevistas, a observação direta e a
pesquisa documental trouxeram as informações que possibilitaram entender o modo
de trabalho do EP na Universidade. A revisão bibliográfica trouxe a fundamentação
teórica necessária ao trabalho. Os esclarecimentos do Modelo Estrela, extraídos da
revisão bibliográfica, fundamentaram a descrição do contexto atual do EP, com
relação às cinco pontas do modelo. O Modelo Estrela também serviu de base
conceitual para fundamentação das proposições feitas neste capítulo. Ao final, o
brainstorming nutriu o autor com inúmeras sugestões e apontamentos importantes
para o desenvolvimento do trabalho.
5.1 ESTRATÉGIA
Nesta seção deveria ser apresentada uma proposta para a construção da
estratégia de condução e trabalho do Escritório de Processos com base no Modelo
Estrela. Porém, assim como visto ao final da seção 4.1, nesta pesquisa não foram
definidas ações e tomadas de decisão relativas à estratégia, visto que tais definições
foram fruto de um longo processo de pesquisa, debate e amadurecimento realizado
pela administração juntamente com representantes de toda a comunidade da
UFRGS. Deste modo, esta seção irá apresentar os planos estratégicos resultantes
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do processo de planejamento da Universidade e que contemplam os temas:
processos de trabalho e Escritório de Processos. É importante ressaltar que os
temas acima mencionados foram retomados com maior profundidade nas seções
seguintes, relacionando processos de trabalho e Escritório de Processos com as
demais pontas do Modelo Estrela.
Entre os anos de 2016 e 2017 originaram-se os três planos que irão nortear a
Universidade pelos próximos anos, e que da mesma forma darão embasamento
para expansão do trabalho da gestão por processos e substanciarão a continuidade
do trabalho do Escritório de Processos. A comunidade UFRGS, consciente do papel
fundamental que o Escritório de Processos tem para alcançar a eficiência
operacional que a instituição almeja, traçou objetivos e ações relativas ao EP nos
três principais documentos estratégicos da Universidade.
No Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), para o período de 20162026, foram traçadas novas diretrizes e objetivos em busca da eficiência e eficácia
operacional da instituição. O novo plano preconiza a busca pela institucionalização
da gestão dos processos da operação das atividades fim e de governança da
instituição, o que resultaria em operações mais eficientes e produtivas, podendo
assim atingir as metas estabelecidas. Outro ponto direcionador é a necessidade de
qualificar a gestão universitária, mediante práticas de planejamento, racionalização e
aperfeiçoamento de processos e sistemas. (UFRGS, 2016a).
Para este PDI, que irá abranger um longo período (2016-2026), os órgãos
direcionadores e auditores governamentais solicitaram que a administração construa
um conjunto de indicadores para acompanhamento dos objetivos táticos,
relacionados aos objetivos estratégicos propostos no plano. O monitoramento dos
objetivos é fundamental para o acompanhamento da estratégia definida,
possibilitando a realização de mudanças e redirecionamentos no plano. (UFRGS,
2016a).
Após a apresentação do PDI, o planejamento tático para o Escritório de
Processos é apresentado no PDTI 2016-2021, que por instrução vinda do Governo
Federal passou a se chamar Plano Diretor de Tecnologia de Informação.
Diferentemente do que ocorreu no PDTI 2011-2015, onde apenas foi indicado que a
área

encarregada

pelo

planejamento

da

Universidade

deveria

realizar

o

mapeamento, a modelagem e a automação dos processos, no plano atual o EP
possui um tópico dedicado exclusivamente a ele. No referido tópico são
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apresentadas as ações necessárias a serem realizadas pelo EP para o alcance das
metas determinadas pelo PDTI, em consonância com o PDI.
A descrição das necessidades e as ações sugeridas para supri-las são
descritas no Quadro 13.

Quadro 13 - Necessidades e ações sugeridas para o Escritório de Processos
NECESSIDADE

AÇÃO A SER TOMADA

Definição de Papéis e influência no
processo de criação de sistemas (Analista
de Processo, Analista de Negócio e Analista
de Desenvolvimento)

Necessidade de evoluir a forma de trabalhar
com esta estrutura de papéis envolvendo EP
e CPD

Normatizar modelagem e notação de
processos

Criar as normas para a modelagem e
notação padrão para os processos da
Universidade

Portal de Processos

Desenvolvimento do portal para gestão dos
processos, com vinculação a um repositório

Implantação dos Grupos de Governança de
processos e sistemas

Finalizar as definições e implantar nas áreas
de negócio

Relatórios Dinâmicos

Verificar ferramentas que realizem as
criações destes relatórios dinâmicos e fazer
uso das mais apropriadas

Gestão Documental e Preservação Digital

NUP - Número Único de Protocolo

Definir ambientes, regras, acesso,
metadados de descrição. Avaliar ferramentas
para gestão de documentos digitais
Avaliação de impacto nos sistemas.
Implementação para incorporar o novo
número aos documentos

Fonte: UFRGS (2016b, p. 49).

Cada uma das ações descritas no Quadro 13 produzirá resultados
específicos, porém mantendo um alto grau de relação e complementaridade entre
elas. O PDTI direciona para uma progressão no envolvimento entre o EP e o Centro
de Processamentos de Dados (CPD) – área responsável pela TI da Universidade.
Espera-se que esse maior envolvimento se traduza em uma sinergia direcionada a
agilização da obtenção de melhorias nos processos. Em inúmeros processos de
negócio descritos pelo PDTI 2016-2021, está prescrita a integração entre EP, CPD e
dono do processo, na busca pela melhor solução para cada caso. Mapear, analisar e
modelar os processos em conjunto com a área de desenvolvimento de TI é condição
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fundamental para uma evolução da instituição em termos de eficiência e eficácia de
processos. (UFRGS, 2016b).
O Plano de Gestão 2016-2020 define seu foco em quatro objetivos principais,
dentre eles, os objetivos de gestão. Esses objetivos de gestão envolvem o
aperfeiçoamento de práticas de governança, o desenvolvimento da gestão da
comunicação,

infraestrutura,

pessoas

e

sustentabilidade.

Ao

buscar

o

aperfeiçoamento das suas práticas de governança, a instituição vai de encontro ao
que preconiza a filosofia BPM, que é alinhar os processos de negócios às boas
práticas de governança. (ABPMP CBOK, 2013). Os objetivos de gestão são
desdobrados em objetivos organizacionais, que por sua vez são atrelados a ações
específicas, conforme mostrado no Quadro 14.

Quadro 14 - Objetivos organizacionais e respectivas ações que impactam no EP
OBJETIVO
ORGANIZACIONAL

Desenvolver a
gestão
organizacional

Ampliar e
aperfeiçoar as
práticas de
governança
institucional

AÇÕES

DESCRIÇÃO

Implantar a arquitetura
de processos de negócio

Elaborar uma representação estruturada de
alto nível dos processos da Universidade,
estabelecendo um mecanismo coordenado
para transformações e melhorias dos
mesmos.

Implantar o Portal de
Processos

Desenvolver repositório de processos para
disseminação e preservação do conhecimento
organizacional da Universidade.

Criar um Escritório de
Projetos

Estruturar órgão responsável por estabelecer
metodologia de planejamento e gestão de
projetos institucionais.

Estruturar a área de
Governança Pública

Definir conjunto de mecanismos de liderança,
estratégias e controle para avaliar, direcionar
e monitorar a gestão.

Estabelecer política e
implementar governança
em gestão de pessoas

Definir política e desenvolver o plano de
gestão de pessoas de forma integrada e
alinhada aos objetivos institucionais.

Estabelecer política e
implementar governança
de aquisições de bens e
serviço

Definir política e desenvolver planejamento e
controle das aquisições de forma integrada e
alinhada aos objetivos institucionais.

Estabelecer política e
implementar governança
de infraestrutura

Definir política e desenvolver o plano de
gestão de infraestrutura de forma integrada e
alinhada aos objetivos institucionais.

Fonte: Elaborado pelo autor com base em UFRGS (2016c, p. 15).
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O Quadro 14 descreve alguns dos objetivos organizacionais desdobrados em
ações que interessam e competem ao Escritório de Processos, de diversas
maneiras. Ações como a estruturação da área de Governança Pública irão
proporcionar melhores mecanismos para avaliar, direcionar e monitorar a gestão,
que passa por constante influência do trabalho da área. Também existem ações que
impactam mais diretamente no trabalho e estrutura do EP. Um exemplo é a
implantação da arquitetura de processos de negócio, a qual permitirá que a
instituição identifique se os objetivos estratégicos traçados no PDI e PDTI estão
conectados aos recursos e ao trabalho realizado pela comunidade universitária.
É fundamental entender que as estratégias traçadas para o EP, as quais
posteriormente foram desdobradas em inúmeras ações, estão intrinsecamente
ligadas a um contexto maior de desenvolvimento e evolução da instituição. A
necessidade de estruturar bem a sua metodologia de atuação, definindo o papel de
cada envolvido no trabalho e apresentando um modelo de desenvolvimento
adequado à realidade da instituição é primordial para que não sejam traçados
objetivos inatingíveis.
Conforme apontado inicialmente, a ponta do Modelo Estrela que se refere à
estratégia não foi objeto de proposições de mudanças, visto que a mesma foi
estabelecida pela instituição e irá contemplar um longo período de tempo. Caso
houvesse um ambiente favorável a realização de mudanças na estratégia da
instituição, tais propostas de mudanças seriam apresentadas no decorrer do texto.
Um dos aspectos que fundamenta a impossibilidade de mudanças é o longo prazo
de vigência do atual plano estratégico (PDI), que se estende de 2016 a 2026. Deste
modo, proposições que fossem sugeridas neste momento, não poderiam contemplar
o modelo a ser desenvolvido. No entanto, foram apresentadas algumas observações
que alguns autores fizeram com relação ao planejamento estratégico voltado para o
BPM.
Ahrend, Walser e Leopold (2012), ao estudar a implementação do BPM nos
governos da Alemanha e da Suíça, apontam que estes governos apoiaram
estrategicamente as ações de BPM no setor público de seus países e isso constituiu
um fator de sucesso para o alcance dos resultados. Consequentemente, o apoio e
patrocínio ao Escritório de Processos são fundamentais para estruturá-lo e torná-lo o
propulsor do BPM na instituição. Segundo Ongaro (2004), o apoio da alta gerência é
crucial nas ações de BPM que envolvam muitos setores da organização para serem
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realizadas. Portanto, para realizar melhorias em processos que permeiem mais de
uma área da organização, o Escritório de Processos necessitará que a alta
administração apoie o seu trabalho.
Levando-se em conta o que foi observado na estratégia da Universidade,
pode-se perceber que o EP é mencionado indiretamente diversas vezes. Essas
inúmeras referências ao EP são suficientes, na medida do possível, para que as
ações e atividades propostas pela área sejam impulsionadas na Universidade. E
isso vai de encontro ao que Jay Galbraith apresenta quando diz que é a partir da
estratégia que são modeladas as demais pontas do Modelo Estrela. (GALBRAITH,
2012).
5.2 ESTRUTURA
Para assumir um posicionamento mais estratégico, o EP deverá adotar um
posicionamento mais articulado também na estrutura organizacional. Ao analisar as
Figuras 14 e 15, pôde ser observado um posicionamento mais departamental do EP.
Atualmente o EP assume uma posição mais operacional e menos sistêmica com
relação ao BPM na instituição. Segundo Paim et al. (2009), é comum que um
Escritório de Processos se posicione como uma área mais operacional no estágio
inicial do BPM na organização. Contudo, à medida que aumenta a maturidade das
práticas de BPM, o Escritório de Processos passa a tomar um posicionamento mais
voltado para disseminação e gestão dos processos da organização. (PAIM et al.,
2009).
Para passar de uma posição mais operacional e se estabelecer como o gestor
do BPM na organização, o EP precisa buscar um melhor posicionamento na
estrutura da organização. Porém, essa recolocação na estrutura deve sair do
organograma e de fato passar para o campo das ações.
A Figura 23 apresenta uma proposição de posicionamento do EP levando em
conta o amadurecimento das suas atividades na instituição e também o que
apresenta o PDI 2016-2026, o qual preconiza a busca pela institucionalização da
gestão dos processos da operação das atividades fim e de governança da
instituição. (UFRGS, 2016a). É importante ressaltar que esta ligação direta entre EP
e alta administração (Gabinete do Reitor) passa pela atuação do Pró-Reitor da
PROPLAN (gestor responsável pela área). A atuação do Pró-Reitor refere-se a criar
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meios para que o EP consiga se relacionar com mais facilidade com as instâncias
superiores da instituição.

Figura 23 - Proposta de organograma PROPLAN/UFRGS

Fonte: Elaborado pelo autor.

Ao comparar com o atual posicionamento do EP, observado nas 14 e 15,
pode-se

perceber

um

importante

reposicionamento

do

EP.

Este

novo

posicionamento se deve em parte ao aumento do nível de maturidade de BPM na
instituição, o qual reflete numa mudança de um EP mais operacional, focado nos
processos, passando para um EP mais estratégico, voltado para a gestão. Essa
afirmação fundamenta-se na estratégia descrita na seção 5.1, a qual define que
sejam ampliadas as práticas relativas à governança dos processos.
Segundo Gulledge e Sommer (2002), o BPM não funciona muito bem quando
em uma estrutura que possui uma hierarquia pouco flexível. Isso vai de encontro ao
que diz Galbraith, Downey e Kates (2011), que afirmam que a estrutura ideal seria
aquela que melhor ajudasse a organização a atingir os seus objetivos estratégicos.
Para superar as questões organizacionais, tais como política e resistência à
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mudança, é necessário um forte apoio da alta administração. (FROLICK e
ARIYACHANDRA, 2006).
Da mesma forma como mencionada pelos autores do parágrafo anterior, a
instituição tem grandes entraves políticos, mas sofre principalmente com questões
relacionadas à resistência à mudança. Porém, há de se considerar que
possivelmente ocorrerão mudanças nessa forma de relacionamento entre EP e as
demais áreas da organização. Conforme exposto no início desta seção, o PDI 20162026 está preconizando a busca pela institucionalização da gestão dos processos
da operação das atividades fim e de governança da instituição.
Em termos gerais, é possível presumir que a partir do PDI 2016-2026, o EP
ganhe outro status na questão do apoio da alta administração, visto que somente o
EP

tem

a

competência

necessária

para

realização

de

tais

ações

de

institucionalização. A ocorrência deste apoio da alta administração é imprescindível
para o resultado da proposição deste modelo de gestão, o qual preconiza o
alinhamento dos cinco elementos do Modelo Estrela, a fim de obter o resultado mais
satisfatório.
Segundo Galbraith, Downey e Kates (2011, p. 100), “Um papel organizacional
é um componente organizacional distinto, definido por um resultado exclusivo e por
um conjunto de responsabilidades.” O papel organizacional pensa mais nos
resultados e responsabilidades menos nas atividades que desenvolve, em busca de
um resultado maior para a organização. (GALBRAITH; DOWNEY; KATES, 2011).
Observando o que diz o Modelo Estrela, entende-se que o papel
organizacional descrito lá é tido como aquele que ocupará uma lacuna no
organograma da organização. Seria a pessoa que terá responsabilidades não pelos
resultados da atividade, mas sim por toda uma área de negócios. Neste sentido, não
serão feitas proposições desta grandeza, visto que essas escolhas são fruto de
definições feitas nos níveis hierárquicos superiores. Desta forma, os novos papéis
pensados para o EP não necessitariam ser elencados na seção de concernente a
estrutura, pois não terão um destaque a nível de representação no organograma.
5.3 SISTEMAS DE PESSOAS
Conforme citado na seção 4.3, o PDI 2016-2026 definiu que o setor
responsável pela Gestão de Pessoas na instituição passe a pensar o ingresso de

107

novos servidores e a gestão dos atuais, baseando-se em suas competências,
habilidades e atitudes. Tal definição dá total suporte ao que preconiza o Modelo
Estrela, quando aponta que para a organização crescer é preciso recrutar pessoas
que tenham um perfil apropriado, que reúne as competências e habilidades
necessárias para se desenvolver com a organização. (GALBRAITH; DOWNEY;
KATES, 2011).
Outro importante fator que vem de encontro às necessidades do modelo em
desenvolvimento, é o fato de que o Plano Diretor de Tecnologia da Informação
preconiza que sejam definidos os papéis de trabalho do EP, visando uma evolução
na forma de trabalho. (UFRGS, 2016b). Esta evolução da forma de trabalho entre o
EP e a área de TI da instituição visa adequar as ações das duas áreas, para operar
de forma conjunta em busca de processos mais eficientes para toda instituição. Esse
trabalho conjunto ocorre quando o EP propõe melhorias em processos que
necessitam

do

aprimoramento

ou

desenvolvimento

de

um

novo

sistema

informatizado.
Conforme apontado na seção 4.3, atualmente o EP tem apenas dois papéis
bem definidos, os quais são responsáveis por todas as ações e atividades de
trabalho da área. A necessidade de agregar novos papéis ao EP está relacionada
com a quantidade de trabalho e a maturidade do escritório. Segundo Paim et al.,
(2009), “Conforme aumenta o número de atividades e a experiência do escritório,
mais papéis devem ser assumidos pelo escritório, o que pode resultar em uma
unidade organizacional maior e mais complexa.”
A expansão das atividades de BPM na instituição faz com que o EP tenha
dificuldades de assumir todas as atividades e responsabilidades e dividi-las entre
apenas dois papéis. Segundo Potoczek (2011), é preciso conhecer as tarefas e
papéis a serem realizados para em seguida, desdobrar as competências
necessárias e requeridas pela organização. Com base nisto, o Quadro 15 apresenta
os novos papéis necessários e suas respectivas responsabilidades.
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Quadro 15 - Papéis necessários e suas responsabilidades
PAPEL:

Analista de Negócio
RESPONSABILIDADES

Esse papel tem por objetivo realizar a análise das necessidades tecnológicas, realizar o levantamento
de requisitos e propor soluções para os processos que estão sendo melhorados. Deve ser o elo entre
as áreas funcionais e a área de Tecnologia da Informação. É o responsável pelo desenho das
funcionalidades de Tecnologia da Informação. Estará ligado diretamente ao Escritório de Processos e
atuará com mediador entre o EP e a área de desenvolvimento de sistemas.

PAPEL:

Arquiteto de Processos
RESPONSABILIDADES

Esse papel é o responsável pela arquitetura dos processos corporativos, desde o refinamento da
cadeia de valor até as atividades do processo. Pensa os processos ponta a ponta e define ações as
ações de BPM que serão tomadas pela organização. Tem como responsabilidades definir os padrões
de notação e as melhores práticas de BPM que serão usadas pela organização. Atua como
conselheiro e direcionador das equipes de BPM. Seu objetivo principal é a melhoria do desempenho
de todos os processos da organização.

PAPEL:

Designer de Processos
RESPONSABILIDADES

Esse papel é o responsável pelas proposições de melhorias no processo. Atua como desenvolvedor
de soluções a partir da análise feita nos processos atuais (AS IS). Tem seu foco de atuação voltado
para a transformação dos processos (TO BE). Trabalha em conjunto com o Analista de Negócios,
com foco na automação de processos.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A necessidade de novos papéis está fundamentada na crescente demanda de
novos projetos para melhorias de processos. Esse crescimento pela procura dos
serviços que o EP oferece tem diversas explicações. Primeiramente, pelos bons
resultados que o escritório obteve na proposição de melhorias em processos
importantes da instituição, e que por consequência seus demandantes ingressam
com novas demandas. Outra parte das solicitações é proveniente de pessoas que
receberam um feedback positivo de os outros membros da instituição (usuários de
algum serviço do EP), e que a partir disso vieram solicitar apoio técnico para
otimização de seus processos de trabalho.
A essas demandas existentes, e que consomem os esforços de todos os
envolvidos do EP, é preciso somar as demandas que irão surgira partir da
elaboração dos planos orientadores da instituição – PDI, PDTI e Plano de Gestão.
Os referidos planos definiram que os principais processos finalísticos e de apoio da
instituição devem passar por reformulações em suas práticas de trabalho, com vistas
à otimização de seus processos. Em sua maioria, são projetos que consomem
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meses de trabalho, podendo passar de um ano em alguns casos. O ponto chave é
que nenhum desses projetos de melhorias pode ser realizado sem a participação do
EP.
A necessidade de novos papéis ganha fundamento com a quantidade de
novas demandas de projeto encaminhadas ao EP. Com essa carga de tarefas, o
escritório necessita de recursos mais dedicados a cada área do BPM. Possuir atores
mais dedicados a cada etapa ou serviço do EP pode influenciar na realização do
trabalho. De acordo com Usirono (2015), ao definir papéis para cada atividade ou
ação de BPM, é possível focar na especialização daquele conhecimento. Com
mesmo pensamento, Minonne e Turner (2012) declaram que papéis dedicados
devem ser estabelecidos na organização, pois estes apoiam e promovem o
desenvolvimento da gestão por processos.
Conforme exposto anteriormente, a crescente procura pelos serviços do EP
fundamenta a necessidade de captação de novos recursos humanos para a área.
Conforme Minonne e Turner (2012), em uma organização que tem o BPM
estabelecido é fundamental que se tenha papéis dedicados para realizar as ações
necessárias. Os papéis listados no Quadro 15 têm suas devidas responsabilidades
atribuídas e foram pensados conforme definições constantes em ABPMP CBOK,
2013. Atualmente os servidores têm um treinamento focado na análise de
processos.
Em conjunto com as definições feitas acima, é preciso definir as
competências, habilidades e atitudes necessárias a todos os papéis, para atuar no
EP. Segundo Usirono (2015), há algumas competências e atitudes necessárias para
que o perfil da pessoa esteja de acordo com o que o EP espera. Dentre essas
competências e características estão: Conhecimento de gestão de projetos;
Entendimento de novas tecnologias; Conhecimento sobre análise de investimentos;
Visão crítica e analítica; Visão sistêmica de ponta a ponta, Visão de disseminação
de conhecimento e pró-atividade.
Embora o autor elenque inúmeras competências necessárias ao perfil de um
profissional do Escritório de Processos, é preciso levar em conta o modo de seleção
da organização, pois este modo poderá impossibilitar o recrutamento adequado. É
nesse ponto que o EP da UFGRS encontra obstáculos para selecionar os
profissionais que mais se adaptariam à atuação dos papéis propostos no Quadro 15.
Segundo Galbraith, Downey e Kates (2011) é preciso ter cuidado com
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generalizações na hora especificar as características das pessoas a serem
contratadas, pois tais generalizações podem não identificar os melhores recursos
para organização.
O obstáculo consiste na obrigação legal que a instituição tem de realizar
concurso público para seleção de seus recursos humanos. A forma de realização do
concurso público é muito generalista e está baseada quase que somente na
formação técnica da pessoa. Dessa forma, uma seleção individual, a qual poderia
abordar características mais específicas da área, fica impossibilitada.
Mas se por meio da seleção há uma grande dificuldade de captar os recursos
mais apropriados para desempenhar os papéis do EP, por outro lado, há a
possibilidade de selecionar internamente essa pessoa com o perfil adequado. De
acordo com Galbraith, Downey e Kates (2011), ao se examinar todos os talentos da
organização, ampliam-se as chances de um candidato interno ser aproveitado. Essa
possibilidade de seleção interna tem uma moderada viabilidade, porém esbarra na
possibilidade de que o potencial talento não aceite uma mobilidade interna, visto que
essa é uma escolha inerente ao servidor público.
Por fim, outro aspecto fundamental apontado pelo Modelo Estrela é o
desenvolvimento dos talentos da organização. Conforme apontado na seção 4.3,
são disponibilizadas ações de treinamento aos servidores da instituição, e todos os
servidores pertencentes ao EP receberam treinamentos na área de BPM com
especialistas externos. Porém, essas ações de treinamento são pensadas e
utilizadas do jeito tradicional, considerando que os treinamentos estão sendo feitos
somente quando há tempo disponível. Porém, segundo Galbraith, Downey e Kates
(2011), uma organização voltada para o aprendizado procura realizar treinamentos
continuados à medida que os problemas reais surgem na organização, utilizando do
compartilhamento do conhecimento interno. Neste ponto, uma mudança de
concepção do EP é necessária, passando a incentivar treinamentos específicos à
medida que dificuldades no trabalho vão surgindo. Num segundo momento, o
colaborador que tenha participado do treinamento fica compromissado de
compartilhar os ensinamentos recebidos.
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5.4 SISTEMA DE RECOMPENSAS E INDICADORES
“O desafio de projetar sistemas de desempenho e recompensa consiste em
motivar

e

reforçar comportamentos

que

agreguem

valor

à

organização”.

(GALBRAITH; DOWNEY; KATES, 2011, p. 205). Nesse sentido, esta proposta de
modelo de gestão para o EP busca utilizar as métricas corretas visando
recompensar corretamente seus membros.
Como evidenciado na seção 4.3, ao observar a UFRGS, não é possível
encontrar um sistema de recompensas ou parte deste que opere plenamente na
instituição. A provável resposta está no fato que a instituição pertence ao setor
público, onde há restrições que dificultam que sistemas de recompensa monetária
sejam implementadas.
Neste caso, observada a impossibilidade de criação de um sistema de
recompensas que retribua financeiramente, é preciso estabelecer um sistema com
foco na recompensa e reconhecimento pessoal, em detrimento do lado financeiro.
No tocante às recompensas e ao reconhecimento também não há uma política de
recompensas implantada na instituição. Contudo, como este tipo de recompensa
não toca diretamente a questão financeira, seria possível instituir ações neste
sentido, as quais ficariam a cargo do setor responsável pela gestão de pessoas da
instituição.
No que se refere ao EP, atualmente não existem ações que visem
recompensar ou reconhecer algum servidor pelo seu desempenho. Porém, a
liberdade administrativa atribuída às chefias de departamentos pode ser usada em
favor do EP, para deste modo promover a criação de um sistema próprio para
retribuir os seus membros pelo bom desempenho. Nesse mesmo contexto, Houston
(2000), em uma pesquisa que cruzou dados de empresas privadas com dados do
serviço público do Reino Unido, constatou que os funcionários públicos estão mais
propensos a atribuir mais valor às recompensas intrínsecas do trabalho – aquelas
que não retribuem monetariamente – porque esse setor tem atividades importantes
e proporciona o sentimento de realização. É nesse caminho que o pesquisador se
embasa para realizar suas proposições que não incluem o lado monetário.
Mas para que a criação de um sistema de recompensas ocorra é necessário
primeiramente definir quais são os indicadores de desempenho que irão dar suporte
a estas iniciativas. Conforme Galbraith, Downey e Kates (2011), é a partir das
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métricas que se define a maneira de mensurar as contribuições oferecidas por cada
uma das pessoas da organização, para então recompensá-las corretamente.
Como apontado na seção 4.3, a instituição possui indicadores de
desempenho que são utilizados na avaliação de desempenho pela qual todo
servidor passa anualmente. Porém, essa avaliação não está baseada unicamente no
desempenho pessoal, mas sim nos resultados alcançados pela área ou setor a que
ele pertence. Nesse caso os indicadores estão ligados a macroprocessos dos
setores ou unidades, o que impossibilita uma gestão de recompensas pessoal.
Para a UFRGS, de forma geral, é irrealizável fazer proposições deste tema,
visto as dificuldades de inserir as propostas desta pesquisa em um contexto tão
grande como é o da instituição. Já no tocante ao Escritório de Processos, é provável
que proposições aqui efetuadas possam ser colocadas em prática e efetivamente
trazer resultados satisfatórios, tanto para área quanto para as pessoas envolvidas.
Embora Paim et al. (2008) argumente que as avaliações de desempenho e os
reconhecimentos devem ser definidos globalmente e localmente, pois desta forma,
fazem com que todos os envolvidos se comprometam com o output. Neste caso, as
proposições serão realizadas apenas localmente.
Com relação aos processos de trabalho do EP, por se tratar de uma área com
certa autonomia em relação as suas questões gerenciais, existe a possibilidade da
criação de um sistema interno de recompensas e reconhecimento. Obviamente,
primeiramente é preciso instituir métricas aos processos internos, para somente
então realizar a proposição de um sistema razoável de recompensas e
reconhecimento para os membros do EP.
Com base nos processos elencados na seção 5.5, foram elencados
potenciais indicadores que poderão subsidiar a tomada de decisões relativa aos
sistemas de recompensa e reconhecimento que estão propostos a seguir. O Quadro
XX apresenta os indicadores projetados para os processos do EP, os quais
perpassam todos os macroprocessos, atingindo a totalidade dos membros.
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Quadro 16 - Indicadores de desempenho
Macroprocesso
Vinculado

Indicador

Tipo de
Indicador

Unidade/
Fórmula

Frequência
de medição

Sentido

Observações

Ministrar Capacitação
– BPM para Gestores

Capacitar

Número de
capacitações
ministradas para
gestores

Output

Valor absoluto

Anual

> (quanto
maior, melhor)

Mínimo: uma
capacitação por
semestre

Ministrar Capacitação
– Diagramação de
Processos

Capacitar

Número de
capacitações
ministradas

Output

Valor absoluto

Anual

> (quanto
maior, melhor)

Mínimo: uma
capacitação por
semestre

Atualizar Repositório
de Processos

Gerenciar EP

Número de
atualizações
realizadas

Output

Valor absoluto

Semestral

> (quanto
maior, melhor)

Mínimo: duas
atualizações por
semestre

Mapeamento AS IS

Transformação
de Processos

Tempo total para
realização do
mapeamento

Anual

< (quanto
menor, melhor)

Pode variar
conforme o
tamanho do
projeto

Modelagem TO BE

Transformação
de Processos

Tempo total para
realização da
modelagem

Anual

< (quanto
menor, melhor)

Pode variar
conforme o
tamanho do
projeto

Processo

Output

Output

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tempo

Tempo
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Os processos elencados no Quadro 16 constituem o ponto de partida para a
proposição de um sistema de recompensas e reconhecimento interno do EP. A
abrangência desses indicadores é fundamental para que todos os membros da área
possam ter as mesmas possibilidades, não criando assim distinções entre as
pessoas com mais ou menos tempo de instituição.
Chiavenato (1999) aponta que os sistemas de recompensa além de incentivar
os funcionários a colaborar com o crescimento da organização, proporcionam um
maior grau de comprometimento com a organização. Deste modo, é preciso formular
boas sugestões de retribuições, de modo que se consiga motivar os envolvidos para
o alcance das metas.
Como apontado anteriormente, é importante diferenciar recompensa de
reconhecimento. Conforme Galbraith, Downey e Kates (2011), na recompensa o
foco está nas motivações externas, de maneira que para ganhar tal coisa é preciso
fazer outra. No reconhecimento a organização reforça as motivações internas,
fortalecendo as percepções de importância do trabalho realizado pelo funcionário.
Desta forma, como recompensas realizáveis dentro do EP, é possível ofertar
a participação em eventos pelo Brasil ou cursos de capacitação que sejam de livre
escolha por parte do recompensado. Outra possibilidade é oferecer licenças (folgas)
para os profissionais que atingirem o que estava no planejamento. A licença é uma
das opções mais interessantes, pois devido à impossibilidade de recompensa
financeira, os profissionais valorizam a possibilidade de ter tempo livre para
realizações pessoais.
Já pelo lado do reconhecimento, é possível propor possibilidades de
reconhecimento público do profissional pela realização de algo importante, tal como:
finalização de um projeto importante, conclusão de uma capacitação primordial para
área, proposição de ações de melhoria interna. Esse reconhecimento poderá vir por
meio de reconhecimento público, em que o profissional é elogiado publicamente ou
tem seu trabalho apresentado nos canais de divulgação da instituição (site, jornal,
Facebook).
Em contraponto à oferta de recompensas, Houston (2000) realizou uma
pesquisa em que compara a motivação exercida pelas recompensas em pessoas
que trabalham no setor público e no setor privado. Percebeu-se que as pessoas
ocupadas no setor público têm valores e motivos diferentes daquelas empregadas
em organizações privadas, o que reforça que, além de motivações, os funcionários
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públicos têm expectativas diferentes em comparação aos empregados de empresas
privadas. (HOUSTON, 2000).
Embora o contexto da do EP também seja público, espera-se que as
recompensas e reconhecimentos tenham um grande poder de influência sobre o
alcance das metas estabelecidas. Pois, conforme sustentam Galbraith, Downey e
Kates (2011), os sistemas de recompensas bem definidos podem definir
comportamentos esperados e também influenciar as pessoas a demonstrarem esses
comportamentos.
Em resumo, os sistemas de recompensa visam alcançar cinco propósitos
principais: atrair e manter os recursos na organização; garantir um desempenho
mínimo desejado de cada funcionário; estimular a manutenção ou o aumento do
desempenho; estimular a iniciativa e a criatividade de todos os envolvidos; e
promover uma atuação colaborativa entre as pessoas. (GALBRAITH; DOWNEY;
KATES, 2011). Espera-se que mesmo não conseguindo ofertar um sistema de
recompensa financeira, consiga-se criar um nível de motivação suficiente para
motivar os profissionais do EP.
5.5 PROCESSOS E A COMPETÊNCIA LATERAL
Depois de realizadas proposições para quatro pontas do Modelo Estrela, é
necessário um alinhamento do que foi visto até o momento para realizar as
proposições relativas aos processos e a competência lateral do EP. Segundo
Galbraith, Downey e Kates (2011) é possível que a organização não tenha todos os
processos laterais necessários para o seu pleno funcionamento, sendo necessário a
criação de alguns e o alinhamento de outros.
A seção 4.5 aponta que os processos laterais mostram como o EP irá se
organizar para desenvolver seus processos de trabalho, de maneira que os
interessados da organização possam ter seus interesses atendidos. Contudo, para
que possa desenvolver seus processos de trabalho de forma plena, o EP necessita
repensar os mesmos em sua forma e objetivos.
Inicialmente apontou-se para o primeiro ponto de ligação entre EP e seus
possíveis “clientes”: o portfólio de serviços. O EP tem alguns serviços disponíveis,
porém nem todos estão claramente acessíveis a comunidade da instituição.
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Disponibilizar novos serviços e melhorar os existentes seria fundamental para
promover o envolvimento do EP como outras áreas da instituição.
Aos serviços existentes (Documentação de Processos; Otimização de
Processos; Automação de Processos e Melhoria Contínua) é preciso repensar sua
forma de entregar valor aos interessados. Executar os projetos de forma mais ágil,
com entregas personalizadas e modularização dos serviços podem ser soluções que
irão agregar valor ao trabalho do EP. Da mesma forma, é preciso entender o
contexto atual e pensar serviços que atendam necessidades específicas. Um
exemplo disso é a ideia vinda do brainstorming, de promover uma capacitação
voltada exclusivamente para gestores, visto que o BPM está se difundindo pela
organização e não há o entendimento uniforme sobre o tema. Outra proposta é
remodelar o curso de Diagramação de Processos existente, adequando o curso a
um contexto mais atual do BPM na instituição.
Conforme visto na Figura 16, a página do EP contém algumas áreas de
serviços disponibilizados pelo EP, porém de uma forma bem simples e pouco
atraente à comunidade universitária. A proposta de uma nova página, possibilitando
uma melhor interface entre a comunidade UFRGS e o Escritório de Processos
poderá contribuir de muitas maneiras para a propagação do EP e principalmente do
BPM pela instituição.
Um ponto fundamental seria apresentar todos os serviços que o EP oferece,
mostrados de uma forma clara e objetiva, apresentando os benefícios de cada
aplicação. Outras pequenas mudanças também podem contribuir para a
disseminação do trabalho do EP: disponibilização dos projetos em que o EP está
atuando, apontando resultados alcançados ou passíveis de alcance; dar visibilidade
às ações de capacitação de servidores, visando criar disseminadores do BPM pela
instituição.
Todavia, assim como é preciso ter um portfólio de serviços adequado para
oferecer à organização, também é importante que o Escritório de Processos tenha
seus processos de trabalho bem definidos. (JESUS et al., 2013). Oferecer os
serviços certos, mas com capacidade e organização de realizar as entregas
necessárias.
Assim como os processos da instituição devem estar mapeados e
documentados para se ter conhecimento dos seus processos, o Escritório de
Processos também deve mapear e documentar os seus. Segundo Minonne e Turner
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(2012), o primeiro passo no ciclo do BPM é descrever, analisar e modelar os
principais processos da organização. E como o Escritório de Processos é o
responsável pelo BPM na organização, esperasse que os seus processos estejam
totalmente alinhados com os princípios do BPM.
Conforme referenciado na seção 4.5, no tocante aos processos laterais,
Galbraith, Downey e Kates (2011) afirmam que os processos de negócio devem ter
uma coordenação formal, necessitando que estejam formalizados e documentados,
a fim do conhecimento de todos. Essa formalização deve iniciar de cima para baixo,
ou seja, dos macroprocessos até o nível de tarefas.
Ao observar os macroprocessos do EP, não há uma representação formal
destes no contexto atual. A representação desses macroprocessos é fundamental,
pois por meio dela é possível observar quais os processos que agregam valor e
como ocorrem as suas relações. A representação da Figura 24 foi construída
observando os novos processos e as melhorias nos processos existentes no EP.
Figura 24 - Macroprocessos do Escritório de Processos

Fonte: Elaborado pelo autor.
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A Figura 24 apresenta os macroprocessos da cadeia de valor, ou seja, dos
processos que agregam valor para os clientes do EP. Os macroprocessos de
Melhoria de Processos e Documentação de Processos se referem diretamente às
ações práticas de BPM na organização. O macroprocesso Capacitação se refere às
ações de disseminação de BPM pela organização. Por fim, o macroprocesso
Gerenciar EP traz os processos pertinentes à gestão e manutenção do trabalho do
EP.
Seguindo no entendimento de formalizar e documentar os processos,
apontado pelo Modelo Estrela, é necessário que exista um suporte documental para
organizar os projetos de trabalho que são realizados pelo EP. Observando a entrada
de novas demandas de trabalho (novos projetos), esses não utilizam ferramentas de
gestão de projetos para subsidiar o seu desenvolvimento, pois não há uma
determinação interna para utilização dessas ferramentas.
Quando projetos são executados sem um Termo de Abertura de Projeto ou
um cronograma de desenvolvimento bem definido, muitas implicações ao
andamento das atividades podem surgir, dificultando a gestão do projeto em
execução. Para aumentar a formalização e diminuir os impactos da falta de controle,
foi desenvolvido um Termo de Abertura de Projeto e um Cronograma de
Acompanhamento de Projeto, nos moldes do que necessita o EP. Essas
ferramentas, que a partir do seu uso no projeto passam a ter validade documental,
foram desenvolvidas levando em conta as peculiaridades do EP da instituição.
No intuito de deixar mais transparente o trabalho do EP, os itens Sequência
de trabalho de um projeto (Parte 1) e Sequência de trabalho de um projeto (Parte 2),
apresentados na contextualização da seção 4.5, foram reapresentados nesta seção,
porém com algumas modificações. A sequência de trabalho apresentada nas duas
figuras está bem clara e esquematizada, o que proporciona um entendimento rápido
sobre as partes envolvidas, os objetivos pensados e as saídas esperadas para cada
etapa. Porém, como houve modificações nos fluxos de trabalho do EP, estas duas
figuras também passaram por ajustes.
A importância destas figuras está ligada à facilidade de entendimento do
macro contexto do processo de melhoria de processos. Essa representação da
sequência de trabalho é uma importante ferramenta para ser utilizada na reunião
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inicial do projeto, pois apresentam de uma forma direta os passos que devem ser
percorridos para alcançar o objetivo final.
Figura 25 - Sequência de trabalho de um projeto (Parte 1)

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 25 apresenta a abertura da sequência de trabalho do EP, que agora
inicia por um momento denominado seleção do processo. Este primeiro momento
compreende desde a estruturação inicial do projeto até a homologação do fluxo TO
BE, onde o novo desenho do processo que está sendo remodelado é validado
internamente e com o dono do processo. As mudanças realizadas nesta figura
serviram para alinhar a nomenclatura destas etapas com a terminologia proposta
para os processos que estão apresentados mais à frente.

Figura 26 - Sequência de trabalho de um projeto (Parte 2)
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Na Figura 26 ocorre o segundo momento da sequência de trabalho do EP,
onde ocorre o desenvolvimento do sistema, o qual fica a cargo do Centro de
Processamento de Dados – CPD. Após o desenvolvimento do sistema iniciam as
etapas referentes à implantação do novo processo. O fechamento do ciclo do projeto
ocorre com o gerenciamento do novo processo implantado.
Na Figura 24 foram representados os macroprocessos do EP da instituição.
Contudo, também é preciso que os processos representados na figura sejam
desdobrados a um nível de atividades, buscando entender como que eles se
relacionam, a fim de facilitar o entendimento do todo. De acordo com Galbraith,
Downey e Kates (2011), para que os processos funcionem é preciso que haja um
mapeamento de cada processo, observando como ocorrem as muitas definições do
processo, dentre elas: objetivos, tarefas, as interfaces e seus detalhamentos. Para
atender ao que prescreve o Modelo Estrela, os processos de trabalho do EP foram
novamente mapeados, sendo que alguns foram mapeados pela primeira vez.
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Os fluxos dos processos do EP, que estão representados a seguir, passaram
por modificações e estão bem detalhados quanto às suas atividades. Entrando no
nível de tarefas, todas as atividades apresentam um bom nível de detalhamento,
com as devidas propriedades registradas, o que permite o correto entendimento do
processo. Devido à grande quantidade de informações constantes dentro de cada
atividade, o pesquisador irá apresentar os fluxos dos processos de trabalho do EP
detalhados até o nível de atividades. Com relação ao nível de tarefas serão apenas
feitos apontamentos qualitativos, não havendo apresentação das descrições de nível
mais básico.
Os fluxos serão apresentados conforme a Figura 24 – Macroprocessos do
Escritório

de

Processos.

Primeiramente

estão

elencados

os

fluxos

do

macroprocesso Capacitações e posteriormente estão os fluxos do macroprocesso
Melhoria e Documentação de Processos. Os fluxos do macroprocesso Gerir EP
foram criados, porém não estão apresentados neste trabalho pois não houve tempo
hábil para validação dos mesmos com os profissionais do EP. Dentre os fluxos do
macroprocesso Melhoria e Documentação de Processos estão apresentados abaixo
os processos: Selecionar o processo; Mapear situação atual (AS IS); e Modelar
situação futura (TO BE);. Já referente ao macroprocesso Capacitações, os três
fluxos estão abaixo representados.
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Figura 27 - Fluxo do processo “Preparar capacitação”

Fonte: Elaborado pelo Autor - criado no software Bizagi

Figura 28 - Fluxo do processo “Realizar capacitação”

Fonte: Elaborado pelo Autor - criado no software Bizagi.
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Figura 29 - Fluxo do processo “Realizar fechamento da turma”

Fonte: Elaborado pelo Autor - criado no software Bizagi
Figura 30 - Fluxo do processo “Selecionar Processo”

Fonte: Elaborado pelo Autor - criado no software Bizagi.

124

Figura 31 - Fluxo do processo “Mapear processo atual AS IS”

Fonte: Elaborado pelo Autor - criado no software Bizagi.
Figura 32 - Fluxo do processo “Modelar situação futura (TO BE)”

Fonte: Elaborado pelo Autor - criado no software Bizagi
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Os fluxos elencados nas Figuras 27, 28 e 29 representam o macroprocesso
Capacitações e não havia fluxo de mapeamento antes dessa proposição. A
importância de organizar esse macroprocesso se justifica na pesquisa de Torres,
Branco e Vieira (2017), a qual apresenta os ótimos resultados obtidos com as
capacitações na difusão do BPM pela organização. Já os fluxos 30, 31 e 32,
referentes ao macroprocesso Melhoria e Documentação de Processos já estavam
mapeados em um fluxo único que continha vários processos, porém pouco
detalhados quanto às suas atividades. No nível de tarefas, todas as atividades dos
novos fluxos apresentam um aprofundado nível de detalhamento, o que permite o
entendimento do processo sem que muitas dificuldades. Esse detalhamento no nível
de tarefas não foi apresentado devido ao seu extenso volume de informações,
muitas delas confidenciais.
Depois de observadas as informações relativas aos processos de trabalho do
EP, é preciso apresentar o que é possível encontrar relativo às competências
laterais. Segundo Galbraith, Downey e Kates (2011), a competência lateral é como a
organização se relaciona horizontalmente, isto é, como ela interage com seus
processos, com suas redes internas, com suas equipes, entre outros.
No que diz respeito às redes, estas são entendidas como os relacionamentos
interpessoais que se espalham por toda organização, e que nascem das relações
informais entre os funcionários. (GALBRAITH; DOWNEY; KATES, 2011). Conforme
apontado na seção 4.5, ido o EP tem um alinhamento semelhante ao que direciona
o Modelo Estrela, pois os integrantes do EP desempenham suas atividades sem
nunca tirar o foco dos relacionamentos de trabalho, os quais têm influência direta no
sucesso de muitas ações. Há uma integração entre funções, principalmente no nível
de departamento (DGI). Essa integração é fundamental para que se possa entender
qual o fruto do trabalho das pessoas próximas, para entender as possíveis
contribuições que podem ser trazidas para o contexto de trabalho do EP. Uma ação
importante seria que ao iniciar um novo projeto no EP, essas diferentes áreas que
compõem o DGI participassem com vistas à possibilidade de contribuições para
solução de problemas.
Outro ponto observado no Modelo Estrela são as equipes, as quais podem
ser responsáveis por problemas, formar grupos de trabalho ou atuarem como
equipes globais. (GALBRAITH; DOWNEY; KATES, 2011). O EP opera sua equipe
de maneira que mantenha relacionamentos com todos os envolvidos do
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departamento e de outros setores. O diretor do EP opera como gestor da sua equipe
de trabalho. Ele atua como administrador dos processos de trabalho no EP.
Figura 33 - Proposta de painel de monitoramento de processos

PROJETO

AS IS

ANÁLISE

TO BE

IMPLANTAÇÃO GERENCIAMENTO

1

Não iniciado

Em
progresso EP

2
3

Em progresso
(em conjunto)

Esperando
alguém

4
5

Concluído
Pré-requisito

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 33 traz uma proposta de painel de monitoramento de projetos. Esse
painel tem a função de monitorar o andamento das iniciativas de BPM ligadas a
cada projeto de melhoria que está em execução no EP. O monitoramento da
execução do projeto é imprescindível para conhecer a real situação das ações em
andamento e verificar cumprimento do cronograma, possibilitando assim tomadas de
decisão mais rápidas. O painel, em forma de quadro ou monitor, deve estar alocado
em um ambiente visível e comum a todos, para que desta forma seja
constantemente observado e possa contribuir de fato para o monitoramento dos
projetos.
Para sintetizar todo o raciocínio construído no capítulo 5, o mapa mental
exposto na Figura 34, representa o pensamento relativo ao modelo desenvolvido. O
mapa mental tem como base o Modelo Estrela, e retrata os aspectos importantes
relacionados à construção do Modelo de Gestão do Escritório de Processos. Estes
elementos, representados por quatro pontas do Modelo Estrela (estratégia;
estrutura; sistema de pessoas; sistema de recompensas e indicadores), deram
suporte ao desenvolvimento do modelo, o qual está centrado nos processos e a
competência lateral – quinta ponta do Modelo Estrela.
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Figura 34 - Mapa mental do modelo de gestão do EP

Fonte: Elaborado pelo autor.
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A Figura 34 compila as propostas apresentadas no artefato desenvolvido. As
proposições feitas para Processos e a Competência Lateral seguem um alinhamento
vindo das outras quatro pontas do Modelo Estrela. Segundo Galbraith, Downey e
Kates (2011), o alinhamento dos elementos do Modelo Estrela conduz a uma
organização mais eficiente. Após o desenvolvimento, este artefato foi enviado para
avaliação, conforme apresenta o capítulo 6.
Na Figura 6, foi apresentado um framework que reúne um resumo dos
processos de trabalho e do portfólio de serviços existentes em um Escritório de
Processos, em todos os níveis de maturidade do BPM. Esse framework não foi
utilizado neste trabalho por dois motivos concretos. Primeiramente porque o
contexto de trabalho da instituição e do EP limita ou impossibilita o uso de alguns
serviços e tecnologias apresentadas no framework. E como segunda justificativa
tem-se a definição inicial de que o Modelo Estrela seria utilizado como referência
para as proposições aqui contidas.
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6 AVALIAÇÃO DO ARTEFATO
Este capítulo apresenta a avaliação do modelo feita pelos entrevistados
selecionados, a avaliação do modelo proposto, a análise dos resultados e a
avaliação estatística de desempenho feita através da ferramenta Fleiss Kappa. As
proposições elencadas no capítulo cinco foram transformadas em afirmações para
serem submetidas para a avaliação.
A avaliação, aplicada por meio de um questionário, foi respondida por todos
os envolvidos do EP (Diretora do Departamento, Diretor do EP, Analistas, Técnicos
e Bolsistas), na presença do pesquisador. Posteriormente, esse resultado foi
analisado. As sugestões qualitativas referentes às afirmações que tiveram
“Concordo Parcialmente” ou “Discordo” como resposta, foram inseridas na seção
6.2. O resultado destas avaliações pode conduzir a um refinamento do artefato
proposto.
A avaliação deste capítulo considerou os critérios apresentados no Quadro 6.
Os critérios que se referem ao índice de Fleiss Kappa e ao número mínimo de
respondentes estão ligados à avaliação operacional do artefato. Desta forma, as
afirmações de 01 a 16 do questionário, se referem à análise operacional do artefato
proposto. As afirmações de 17 a 20 discorrem sobre os critérios efetividade,
usabilidade e efeitos secundários, os quais estão ligados à concordância geral dos
avaliadores quanto à efetiva implementação do modelo proposto no Escritório de
Processos da UFRGS. O questionário completa está apresentado no Apêndice A.
A análise de desempenho, concordância entre os avaliadores, está
apresentada na seção 6.3. Nesta etapa realizou-se uma análise estatística dos
dados, com a ferramenta Fleiss Kappa.
6.1 AVALIAÇÃO DO MODELO PROPOSTO
Todos os nove respondentes elencados no Quadro 8 participaram da
avaliação. Não houve respostas “Discordo” e todas as afirmações foram respondidas
pelos avaliadores.
As afirmações 01, 02, 04, 05, 06, 09, 11, 12, 13, 14 e 15 receberam
“Concordo Totalmente” por 100% dos avaliadores. As demais questões não tiveram
concordância total entre os avaliadores e receberam justificativas e sugestões, as
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quais estão descritas na seção 6.2. A seguir serão elencados os gráficos das
afirmações que tiveram respostas diferentes entre os avaliadores.

Figura 35 - Respostas para a afirmação 03
Capacitações ministradas por especialistas de BPM, externos à
UFRGS, são primordiais para o desenvolvimento dos profissionais do
EP. (9 avaliadores)

11%

0%

Concordo Totalmente
Concordo Parcialmente

Discordo
89%

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 29 evidencia as capacitações realizadas por especialistas externos é
uma ação aceita como primordial por 89% dos entrevistados, pois estes
concordaram

totalmente.

Somente

parcialmente com a afirmação.

11%

dos

entrevistados

concordaram
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Figura 36 - Respostas para a afirmação 07
O oferecimento de recompensas e reconhecimento aos profissionais
do EP que alcançarem bons resultados no trabalho podem servir como
incentivo ao alcance das metas planejadas pelas chefias. (9 avaliadores)

11%

0%

Concordo Totalmente
Concordo Parcialmente
Discordo
89%

Fonte: Elaborado pelo autor.

A relação da obtenção de bons resultados a partir do oferecimento de
recompensas e reconhecimento obteve uma discordância, conforme o gráfico da
Figura 30. Cerca de 89% concordou totalmente com a afirmação. O percentual de
respostas que concordaram parcialmente foi de 11%.

Figura 37 - Respostas para a afirmação 08
Um posicionamento organizacional junto ao Pró-Reitor faria com que
os projetos de melhoria propostos pelo EP ganhassem um maior apoio
por parte da alta administração. (9 avaliadores)

11%

0%

Concordo Totalmente
Concordo Parcialmente
Discordo
89%

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Um posicionamento junto ao Pró-Reitor promoveria um maior apoio por parte
da alta administração aos projetos do EP, conforme mostra a Figura 31 obteve 89%
de concordo totalmente, e 11% de concordo parcialmente. Esta afirmação obteve o
segundo menor índice de concordância.

Figura 38 - Respostas para a afirmação 10
O EP oferecer serviços mais eficientes (prazo e entregas) é um fator
determinante para o sucesso do BPM na UFRGS. (9 avaliadores)

22%

0%

Concordo Totalmente
Concordo Parcialmente
Discordo

78%

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 32 mostra que oferecer serviços com prazos e entregas mais
eficientes é um fator chave para o BPM na instituição. Nesta afirmação, 78%
responderam que concordam totalmente e 22% que concordam parcialmente.
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Figura 39 - Respostas para a afirmação 16
Um analista de negócios integrado diretamente ao EP poderia criar
uma sinergia maior entre TI e EP. (9 avaliadores)

11%

0%

Concordo Totalmente

Concordo Parcialmente
Discordo

89%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Por fim, conforme apresentado na Figura 33, 89% dos avaliadores concordam
totalmente que ter um analista de TI integrado ao EP promova uma sinergia entre as
áreas. Concordaram parcialmente com a afirmação 11% dos entrevistados. Esta
afirmação teve a maior índice de discordância entre todas as afirmações.
Embora tenham ocorrido algumas respostas diferentes de “Concordam
Totalmente”, quase 70% das afirmações receberam respostas unânimes dos
avaliadores. Em nenhuma das afirmações houve marcação da alternativa
“Discordo”. Levando em consideração as respostas dos questionários aplicados, é
possível concluir que as ações propostas foram bem aceitas pelos avaliadores.
Levando em conta o conhecimento e a experiência que os avaliadores têm
sobre a gestão do Escritório de Processos da instituição, dificilmente um modelo de
gestão que nunca tenha sido testado na prática seria aceito em sua totalidade, na
sua primeira avaliação. A possibilidade de realização de refinamentos no modelo,
talvez venha melhorar a aceitação das propostas.
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6.2 ANÁLISE DA AVALIAÇÃO DO MODELO – Conteúdo Qualitativo
Esta seção apresenta uma análise dos dados da avaliação dos especialistas,
com base nos gráficos das respostas da seção 6.1. As afirmações que obtiveram
pelo menos uma resposta “Concordo Parcialmente” ou “Discordo” receberam uma
justificativa pela não concordância total, por parte do avaliador. Essas justificativas
foram analisadas pelo pesquisador, a fim de encontrar argumentos para possíveis
refinamentos no artefato avaliado.
Conforme visto na seção anterior, 16 afirmações do questionário de avaliação
se referiam à análise operacional do artefato proposto. Destas, 11 afirmações
receberam “Concordo Totalmente” por 100% dos avaliadores. As demais questões
que tiveram outras respostas receberam justificativas e sugestões pelos avaliadores,
as quais estão descritas a seguir.

Quadro 17 - Afirmações com avaliação qualitativa
Afirmação
nº

Aspecto
abordado

03

Sistema de
Pessoas

07

Sistema de
Recompensas e
Reconhecimento

08

Estrutura

10
16

Processos e a
competência
lateral
Processos e a
competência
lateral

AFIRMAÇÃO
Capacitações ministradas por especialistas de BPM,
externos à UFRGS, são primordiais para o
desenvolvimento dos profissionais do EP.
O oferecimento de recompensas e reconhecimento
aos profissionais do EP que alcançarem bons
resultados no trabalho podem servir como incentivo
ao alcance das metas planejadas pelas chefias.
Um posicionamento organizacional junto ao PróReitor faria com que os projetos de melhoria
propostos pelo EP ganhassem um maior apoio por
parte da alta administração.
O EP oferecer serviços mais eficientes (prazo e
entregas) é um fator determinante para o sucesso
do BPM na UFRGS.
Um analista de negócios integrado diretamente ao
EP poderia criar uma sinergia maior entre TI e EP.

Avaliador

A

A

A

A, D
D

Fonte: Elaborado pelo autor.

O Quadro 17 apresenta a listagem das afirmações que receberam pelo
menos uma resposta diferente de “Concordo Totalmente”. Ao lado das afirmações
estão elencados os avaliadores que não consentiram totalmente com a referida
afirmação e tiveram a oportunidade de expor suas opiniões e realizar sugestões.
Na afirmação número 03, o avaliador A concordou parcialmente com a
afirmação. O avaliador justificou sua escolha afirmando que: “As capacitações
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externas não são primordiais, pois há outras fontes de conhecimento disponíveis
para o desenvolvimento dos profissionais do EP. Livros, artigos acadêmicos e
formação continuada.” Contudo, o avaliador acredita que assim com as outras
fontes, as capacitações externas podem sim contribuir para o aprimoramento dos
envolvidos.
Na afirmação número 07, o avaliador A novamente concordou parcialmente
com a afirmação. Desta vez, o avaliador justificou que: “Como o contexto público da
instituição limita as recompensas financeiras, ele acredita que os outros tipos de
recompensa e reconhecimento não seriam suficientes para criar uma motivação
entre os servidores do Escritório de Processos.” Diferentemente do que avaliador A
justifica,

o

pesquisador

acredita

que

recompensas

não-financeiras

e

reconhecimentos possam mobilizar os profissionais do EP para o atingimento das
metas planejadas, visto que ao ingressar no serviço público eles já têm
conhecimento sobre está limitação de recompensas financeiras.
Na afirmação número 08, o avaliador A questionou a real existência de um
grande apoio ao EP se estivesse ao lado do Pró-Reitor. Segundo ele: “O EP
vinculado ao Pró-Reitor haveria um apoio limitado. O ideal seria ao lado do Reitor.”
O pesquisador concorda com as palavras do avaliador A, porém como apontando na
seção 5.2, a estrutura organizacional e a forma que estão constituídas as relações
de poder na alta administração limitam a possibilidade de um EP ao lado do Reitor.
Já para a afirmação número 10 houve dois avaliadores que concordaram
parcialmente. Primeiramente o avaliador A foi enfático ao não creditar aos serviços
do EP o sucesso do BPM. Para ele: “A disseminação da cultura é um fator mais
determinante, juntamente com a governança dos processos. Eles são fatores mais
determinantes que os prazos ou entregas oferecidas pelo EP.” Já o avaliador D
preferiu avaliar o trabalho do EP com mais cautela e afirmou que: “Não é possível
creditar apenas às entregas e prazos do EP o sucesso do BPM. Há outros fatores
que também podem contribuir. Alinhar as estratégias da organização

à

operacionalização de seus processos é outro fator que pode contribuir em muito.”
A última afirmação que teve uma aceitação parcial foi a número 16. Enquanto
os outros oito avaliadores haviam concordado totalmente com a afirmação, o
avaliador D posicionou-se diferente. O entrevistado declarou que: “Sou indiferente
ao fato do analista de negócios estar ligado diretamente ao EP. Acredito que se o
analista ficar direto no EP isso possa criar um problema de gestão com o CPD.”
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Neste caso, as palavras do avaliador estão fundamentadas na dificultosa relação de
trabalho que há entre EP e a área de TI (CPD). Desta forma, um analista de
negócios ligado diretamente ao EP poderia não trazer os resultados esperados.
Ao final das afirmações que avaliavam o modelo proposto quanto à questão
operacional, foram feitas quatro afirmações (números 17 a 20) que estavam ligadas
à concordância geral dos avaliadores com relação à efetiva possibilidade de
implementação do modelo proposto no Escritório de Processos da UFRGS.
Ao serem questionados sobre a possibilidade de contribuição do modelo
proposto na gestão do Escritório de Processos, 100% dos avaliadores concordaram
totalmente com a afirmação. A segunda afirmação (número 18) versava sobre a
usabilidade do modelo. Para a afirmação “Quanto a sua usabilidade, o modelo tem
um grande potencial de ser empregado no contexto do EP”, também houve
unanimidade para resposta “Concordo Totalmente”
A afirmação número 19 questionava a efetividade do modelo proposto por
meio da afirmativa: “Os efeitos produzidos pela implementação deste modelo de
gestão no EP podem contribuir positivamente para a disseminação da cultura do
BPM

pela

organização.” Nesta

alegação

também

100%

dos

avaliadores

concordaram totalmente. Embora nessas questões finais não fossem necessárias
especificar sugestões, os avaliadores A e D fizeram apontamentos qualitativos
semelhantes. Os entrevistados apontaram que o modelo precisaria ser aplicado em
sua totalidade para alcançar um nível razoável de contribuição para disseminação
do BPM.
Por fim, a afirmativa 20 tratava dos efeitos secundários que o modelo de
gestão poderia produzir. Novamente 100% dos respondentes concordaram
totalmente que “O modelo de gestão é capaz de contribuir para um melhor
entendimento das questões gerenciais envolvidas com o EP.”
Observadas todas as avaliações qualitativas realizadas nas questões
elencadas acima, o pesquisador julgou que não havia necessidade de refinamento
no modelo proposto.

Embora as sugestões e ponderações recebidas tenham

grande valia, não foi possível reunir propostas de mudanças com potencial de
melhoria para o modelo.
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6.3 ANÁLISE DE DESEMPENHO DA AVALIAÇÃO – Índice Fleiss Kappa
Para verificar o índice de concordância entre os avaliadores, adotou-se o
índice estatístico denominado Kappa de Fleiss ou Fleiss Kappa. O índice Kappa
originou-se na década de sessenta, proposto por Jacob Cohen, porém o índice
Cohen Kappa mede apenas a concordância entre um par de avaliadores.
(FONSECA; SILVA, 2007). No caso desta monografia foi utilizado o Fleiss Kappa,
pois a concordância será avaliada entre nove respondentes.
Conforme Fleiss (1999) se houver total concordância total entre os
avaliadores o índice Kappa (k) é igual a um e diz que houve um acordo perfeito. À
medida que o resultado vai tendendo a zero, a concordância estará diminuindo,
podendo chegar até uma concordância leve, a qual vai de 0,01 até 0,20. Caso não
haja acordo o k é menor ou igual a zero, significando que não houve nenhuma
concordância entre os avaliadores. As outras opções de classificação são: para
valores de 0,21≤ k ≤ 0,40 há uma concordância razoável ou justa; de 0,41≤ k ≤ 0,60
há uma concordância moderada; de 0,61 ≤ k ≤ 0,80 há uma concordância
substancial e por fim de 0,81≤ k ≤ 1 uma concordância quase perfeita. (FLEISS,
1999).
Para a análise da concordância dos avaliadores, os dados oriundos das
entrevistas foram compilados em uma planilha Excel e posteriormente submetidos a
um programa online, onde os dados são lançados diretamente no site
http://justusrandolph.net/kappa/ e uma Calculadora Online Kappa da o resultado
instantaneamente. Na Calculadora Online Kappa, cases se refere ao número de
afirmações, categories se refere ao número de categorias de respostas possíveis e
raters está ligado ao número de avaliadores. O nível de concordância obtido na
avaliação está descrito na figura abaixo.
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Figura 40 - Resultado do índice Fleiss Kappa

Fonte: Imagem capturada do site http://justusrandolph.net/kappa/.

A Figura 34 apresenta o nível de concordância entre os avaliadores que
responderam à pesquisa. Os cases são as 16 afirmações que compuseram o
questionário e 9 são os avaliadores participantes. O resultado do índice Fleiss
Kappa foi de 0,92. Este valor, conforme Fleiss (1999) significa que houve uma
concordância quase perfeita entre os respondentes.
O critério de avaliação do artefato especificava que o índice Fleiss Kappa
esperado deveria ser um valor igual ou maior que 0,50, o qual significa uma
concordância moderada entre os avaliadores. Portanto, o critério de concordância
ultrapassou a expectativa que havia por parte do pesquisador.
Dessa forma, conclui-se que a partir de um índice Fleiss Kappa de 0,92, o
questionário apresentou uma concordância quase perfeita entre os respondentes,
apontando que houve uma pequena divergência entre os resultados dos
avaliadores, ocorrida principalmente em função de algumas afirmações mais fortes
que foram feitas a respeito dos resultados do modelo proposto.
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7 EXPLICITAÇÃO DAS APRENDIZAGENS E CONCLUSÕES
Este trabalho de conclusão de curso teve como objetivo geral propor,
desenvolver e avaliar um modelo de gestão para o Escritório de Processos de uma
Instituição Federal de Ensino Superior. Para atingir o objetivo geral, foi utilizado o
Modelo Estrela de Jay Galbraith, o qual foi base teórica para o desenvolvimento do
artefato.
Quanto aos objetivos específicos determinados no início desta monografia,
pode-se afirmar que estes foram alcançados por completo. Após a descrição do
atual EP da instituição houve dificuldade para identificar as possibilidades de
melhoria com base no Modelo Estrela. Porém, após uma profunda avaliação dos
pontos em comum entre o modelo de Galbraith e o contexto do EP UFRGS, foi
possível elencar inúmeras possibilidades de ações que podem gerar melhorias
importantes no trabalho do EP.
Com a proposição das melhorias e construção do Modelo de Gestão do
Escritório de Processos conseguiu-se observar alguns benefícios de uma
implementação deste modelo de gestão no EP da instituição. Com relação às
proposições relativas ao gerenciamento do EP são possíveis de identificar
benefícios tais como: criação de uma cultura de organização voltada para a gestão
interna e manutenção de um nível de excelência para o oferecimento de serviços
adequados à instituição.
Nas proposições que versam sobre as capacitações, os benefícios de seguilas são diretamente ligados a disseminação do BPM pela organização. Isso vai de
encontro ao que diz PINHO et al. (2008), ao declarar que a promoção da gestão por
processos passa pelos processos de capacitação de gestores e disseminadores de
BPM na organização.
Já as proposições nos processos de trabalho do EP poderão trazer maior
eficiência às entregas e prazos dos projetos de melhoria realizados na instituição.
Juntamente a isso, possibilitará uma maior compreensão das atividades dos
processos de trabalho interno. Outras proposições que estão ligadas a estrutura,
pessoas e recompensas têm grande capacidade de produzir mudanças no EP atual.
Embora sejam mais difíceis de realizarem, na medida do possível serão
fundamentais para um aprimoramento do modo de gerir o EP.
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Relativo à escolha do tema, este pode ser considerado uma contribuição para
a academia, pois existem poucas pesquisas sobre a implementação de Escritório de
Processos em Instituições Federais de Ensino Superior no país. Também é preciso
mencionar que as propostas de melhoria apontadas por esta pesquisa foram muito
bem aceitas pelos profissionais do Escritório de Processos da instituição. Isso
mostra o grande potencial de implementação que este modelo de gestão tem, mas
também evidencia a carência de proposições de melhorias anterior a proposta deste
trabalho.
Desenvolver e avaliar o modelo foram, sem dúvida, a maior contribuição
proposta por essa monografia. Seguir a sequência de construção e desenvolvimento
proposta pela Design Science Research trouxe uma confiabilidade maior às
proposições do modelo, o que possibilita uma maior chance de produzir resultados
satisfatórios. O modelo está composto com sugestões de ações de criação e
adequação de processos e atitudes do EP, as quais têm como objetivo principal
ajustar a forma de gestão do EP às dificuldades encontradas na instituição.
Na avaliação, setenta por cento das afirmações propostas foram aprovadas
por cem por cento dos avaliadores. Aquelas que tiveram avaliações qualitativas não
foram suficientes em quantidade e relevância para justificarem um refinamento do
modelo proposto. Esse nível de aceitação sugere que as proposições teriam uma
ótima aceitabilidade em uma futura aplicação no contexto real.
Por fim, conclui-se que este trabalho contribui para a academia e para o
Escritório de Processos da UFRGS. Respondendo à questão de pesquisa,
conseguiu-se desenvolver um modelo de gestão que seguiu o que orienta o Modelo
Estrela, em consonância com as restrições encontradas no setor público. O modelo
proposto teve uma ótima avaliação e aceitação pelos envolvidos do Escritório de
Processos, fato que consolidou o entendimento de que os objetivos desta pesquisa
foram alcançados plenamente.
7.1 LIMITAÇÕES
Esta seção apresenta quais são as limitações identificadas na monografia. A
primeira delas refere-se ao fato deste modelo não ter sido aplicado na prática, pois o
modelo passou somente pela validação da equipe do Escritório de Processos. A
segunda limitação refere-se ao fato do modelo estar baseado nas cinco pontas do
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Modelo Estrela. Embora o autor tenha buscado aplicar o Modelo Estrela na íntegra,
algumas limitações foram identificadas devido ao contexto de aplicação não se tratar
de uma organização por completo.
O modelo leva em consideração o alinhamento das cinco pontas para que a
organização esteja alinhada e produza os melhores resultados mais satisfatórios.
Porém, devido ao contexto público que o Escritório de Processos faz parte ser muito
restritivo, não se conseguiu aplicar todas as ideias identificadas na bibliografia do
Modelo Estrela. Com isso, o modelo foi adaptado e primeiramente foram propostas
ações para alinhamento de quatro pontas (estrutura, estratégia, sistemas de
pessoas e sistemas de recompensa), em função da ponta processos e a
competência lateral.
Alguns elementos do Modelo Estrela tiveram restrições em sua aplicação no
artefato proposto. A alguns desses pontos procurou-se dar o melhor alinhamento
possível dentro do contexto público estudado. Porém, a outros elementos do Modelo
Estrela não se conseguiu realizar uma análise pormenorizada, visto que este estudo
não atinge a instituição por completo, e que existem barreiras que restringem a
contextualização do Modelo Estrela para toda a instituição.
7.2 OPORTUNIDADE DE TRABALHOS FUTUROS
Como primeira sugestão, indica-se que este artefato seja aplicado como
modelo de gestão do Escritório de Processos. Os resultados da aplicação podem
servir para realização de um aperfeiçoamento do modelo, o qual pode mudar
substancialmente à medida que há mudanças nas cinco pontas do Modelo Estrela.
O modelo de gestão descrito também pode ser utilizado como referência para
outras pesquisas que objetivam o desenvolvimento de artefatos da mesma área de
pesquisa, como também para uma revisão bibliográfica. O modelo proposto também
poderá servir de base para pesquisas que abordem estruturação e implantação de
Escritório de Processos.
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7.3 GENERALIZAÇÃO PARA UMA CLASSE DE PROBLEMAS
Conforme Dresch, Lacerda e Antunes Jr (2015), esta etapa permite que o
conhecimento construído possa ser aplicado em situações similares, de forma que
essa solução possa ser generalizada para uma classe de problemas. O artefato
desenvolvido nesta monografia propõe um Modelo de Gestão de um Escritório de
Processos baseado num modelo literário de alinhamento da organização e adaptado
para uma instituição pertencente ao setor público.
Veit et al. (2016) destaca a importância da conceituação da classe de
problemas para a produção de conhecimento do Modo 2 em processos de negócios.
A partir da sua pesquisa, o autor propôs um framework com a definição das classes
de problemas para pesquisa em processos de negócios. (VEIT et al., 2016). O autor
orienta que os pesquisadores devem classificar seus problemas de acordo com as
classes de problemas do Modo 1, de maneira a cruzar as informações de solução
para os problemas do Modo 2. (VEIT et al., 2016).
Desta maneira, observando o framework com as possíveis classes de
problemas, não se encontrou uma classe de problemas a que o conhecimento
construído por essa monografia possa ser generalizado. Contudo, Veit et al. (2016)
salienta a possibilidade e necessidade de criação de novas classes de problemas,
visto que a pesquisa que fundamentou o seu framework se concentrou em
pesquisas do período entre 2007 e 2012.
Há então a necessidade de criação de uma nova classe de problemas que se
somaria às classes já propostas no framework. Desta forma, o conhecimento
construído por essa monografia pode ser generalizado para a classe de problemas
que discorre sobre o tema da “Estruturação de Escritório de Processos”.
7.4 COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS
No primeiro momento a comunicação ocorrerá por meio da defesa pública
desta monografia, que será avaliada por uma banca examinadora, como requisito
parcial para conclusão do curso de Engenharia de Produção. Transcorrida a defesa,
o pesquisador realizará a disseminação dos resultados desta pesquisa de outras
formas.
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Primeiramente ocorrerá a apresentação dos resultados desta monografia para
os profissionais pertencentes ao Escritório de Processos da UFRGS, os quais
participaram da etapa de avaliação do artefato. Posteriormente, os resultados desta
monografia serão submetidos em Simpósios, Seminários e Congressos, a fim de
divulgar os conhecimentos consolidados na área. Por fim, a monografia será
submetida para publicação por meio de artigo em journals, buscando uma maior
disseminação dos resultados encontrados com a pesquisa.
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DO ARTEFATO
Quadro 9 – Questionário para avaliação do artefato proposto
Afirmação
Nº

Aspecto
abordado

Afirmações

Nível de Concordância

01

Estratégia

A proximidade do EP com a alta administração
é um fator chave para o desenvolvimento das
ações de BPM na UFRGS.

( ) Concordo Totalmente
( ) Concordo Parcialmente
( ) Discordo

02

Estratégia

Agir nos processos estratégicos é fundamental
para o alinhamento entre o trabalho do EP e o
que orienta o PDI.

( ) Concordo Totalmente
( ) Concordo Parcialmente
( ) Discordo

03

Sistema de
Pessoas

Capacitações ministradas por especialistas de
BPM, externos à UFRGS, são primordiais para
o desenvolvimento dos profissionais do EP.

( ) Concordo Totalmente
( ) Concordo Parcialmente
( ) Discordo

04

Sistema de
Pessoas

Realizar o recrutamento interno é uma
possibilidade de encontrar novos profissionais
para atuar no EP.

( ) Concordo Totalmente
( ) Concordo Parcialmente
( ) Discordo

05

06

Engenheiros de Produção, Administradores e
Analistas de TI são as formações mais
adequadas para trabalhar em um EP, porém
Sistema de
Pessoas
além do conhecimento é preciso que se tenha
habilidades para saber como fazer e atitudes
para tomar a frente das ações necessárias.
Os resultados da avaliação de desempenho
Sistema de
interna do EP podem servir como parte da
Recompensa e
avaliação de desempenho institucional realizada
Indicadores
anualmente.

( ) Concordo Totalmente
( ) Concordo Parcialmente
( ) Discordo

( ) Concordo Totalmente
( ) Concordo Parcialmente
( ) Discordo

Sugestões
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Afirmação
Nº

07

08

Aspecto
abordado

Afirmações

O oferecimento de recompensas e
reconhecimento aos profissionais do EP que
Sistema de
Recompensa e alcançarem bons resultados no trabalho podem
Indicadores
servir como incentivo ao alcance das metas
planejadas pelas chefias.
Um posicionamento organizacional junto ao
Pró-Reitor faria com que os projetos de
Estrutura
melhoria propostos pelo EP ganhassem um
maior apoio por parte da alta administração.

Nível de Concordância

( ) Concordo Totalmente
( ) Concordo Parcialmente
( ) Discordo
( ) Concordo Totalmente
( ) Concordo Parcialmente
( ) Discordo

09

Estrutura

A integração entre as divisões do DGI e o EP
auxilia no desenvolvimento das ações de
melhoria propostas.

( ) Concordo Totalmente
( ) Concordo Parcialmente
( ) Discordo

10

Processos e a
competência
lateral

O EP oferecer serviços mais eficientes (prazo e
entregas) é um fator determinante para o
sucesso do BPM na UFRGS.

( ) Concordo Totalmente
( ) Concordo Parcialmente
( ) Discordo

11

Processos e a
competência
lateral

Mapear e documentar os processos de trabalho
do EP são fundamentais para o gerenciamento
da rotina de trabalho.

12

Processos e a
competência
lateral

O Repositório de Processos é uma ferramenta
determinante para difusão do conhecimento dos
processos pela organização.

(
(
(
(
(
(

13

Processos e a
competência
lateral

Um painel de processos que apresente o
andamento dos principais projetos é um item
essencial para uma gestão eficaz das iniciativas
de melhoria de processos do EP.

) Concordo Totalmente
) Concordo Parcialmente
) Discordo
) Concordo Totalmente
) Concordo Parcialmente
) Discordo

( ) Concordo Totalmente
( ) Concordo Parcialmente
( ) Discordo

Sugestões
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Afirmação
Nº

Aspecto
abordado

14

Processos e a
competência
lateral

Pontos de medição de desempenho nos
Macroprocessos do EP podem influenciar
positivamente a performance do trabalho.

( ) Concordo Totalmente
( ) Concordo Parcialmente
( ) Discordo

15

Processos e a
competência
lateral

A utilização de ferramentas da Gestão de
Projetos facilitaria a gestão dos projetos de
trabalho desenvolvidos pelo EP.

( ) Concordo Totalmente
( ) Concordo Parcialmente
( ) Discordo

16

Processos e a
competência
lateral

Um analista de negócios integrado diretamente
ao EP poderia criar uma sinergia maior entre TI
e EP.

17

Questão
Aberta

No geral, o modelo proposto pode contribuir
efetivamente para melhoria da gestão do EP.

18

Questão
Aberta
(Usabilidade)

19

Questão
Aberta
(Efetividade)

Quanto a sua usabilidade, o modelo tem um
grande potencial de ser empregado no contexto
do EP.
Os efeitos produzidos pela implementação
deste modelo de gestão no EP podem contribuir
positivamente para a disseminação da cultura
do BPM pela organização.

(
(
(
(
(
(
(
(
(

20

Questão
Aberta (Efeitos
secundários)

Afirmações

O modelo de gestão é capaz de contribuir para
um melhor entendimento das questões
gerenciais envolvidas com o EP.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Nível de Concordância

) Concordo Totalmente
) Concordo Parcialmente
) Discordo
) Concordo Totalmente
) Concordo Parcialmente
) Discordo
) Concordo Totalmente
) Concordo Parcialmente
) Discordo

( ) Concordo Totalmente
( ) Concordo Parcialmente
( ) Discordo
( ) Concordo Totalmente
( ) Concordo Parcialmente
( ) Discordo
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