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RESUMO

Business Process Management (BPM) é uma das disciplinas de gestão integrada de tecnologia,
processos e recursos humanos nas organizações. Se destaca com o novo método de
gerenciamento de processos nas organizações, de forma a melhorar o desempenho nos
resultados. Quebrar paradigmas e promover a mudança de visão, contrariando os teóricos
clássicos no eixo da Administração. Ademais, se observa a dependência da utilização dos
recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) nas organizações para atender às
necessidades estratégicas do negócio. Assim, o problema ora confrontado é: Como o
mapeamento por BPM pode contribuir para inovar na gestão de tecnologia da informação e
comunicação em uma instituição de ensino superior? O objetivo geral desta pesquisa é
apresentar uma proposta de inovação nos processos de negócio de um setor de Tecnologia da
Informação (TI) de uma Instituição Federal Pública brasileira. Na revisão de literatura,
ingressam a Teoria de Sistemas e a Teoria da Contingência, bem como a discussão sobre o
pensamento sistêmico e consiliente. Trata-se de uma pesquisa qualitativa de natureza
exploratória e descritiva, na qual se elege o Método de Estudo de Caso e os procedimentos
requeridos. As informações para os resultados foram obtidas mediante levantamento
documental, reuniões, entrevistas e observações in situ. Ademais, a tarefa investigativa
requereu a aplicação da Matriz GUT como ferramenta para a seleção e priorização dos
processos. A Metodologia Gauss considerada na tarefa para o tratamento de BPM é básica no
mapeamento dos referidos processos. Nos resultados constam o mapeamento dos processos de
trabalho de TIC, identifica-se os processos mais críticos de TIC e traz como conclusão uma
proposta de inovação requerida na gestão institucional. Este trabalho é do interesse na academia
e dos profissionais que atuam no gerenciamento de processos em tecnologia da informação,
além de ser um aporte para a melhoria na gestão por mapeamento nos procedimentos da área.

Palavras-chave: Business Process Management. Mapeamento. Inovação. Tecnologia da
Informação. Administração Pública.

ABSTRACT

Business Process Management (BPM) is one of the disciplines of technology, process and
human resource management in organizations. It stands out with the new method of managing
processes in associations to improve performance in results. Break Paradigms and make an
overview, contrary to the classical theorists on the axis of Administration. In addition, it is
necessary to use the resources of Information and Communication Technology (ICT) in
organizations to meet the strategic needs of the business. Thus, the problem now confronted is:
How can BPM mapping contribute to innovate in information and communication management
in a higher education institution? This manual presents a proposal for innovation in the business
processes of an Information Technology (IT) sector of a Brazilian Federal Public Institution.
Review of literature, joining Systems Theory and Contingency Theory, as well as a discussion
of systemic and consensual thinking. This is a qualitative research of exploratory and
descriptive nature, in which the Case Study Method and the required procedures are eligible.
As information for the results were taken documentary, meetings, interviews and observations
on the spot. In addition, an investigative task required an application of the Matrix. Gauss
Methodology is a task for the treatment of BPM and it is basic in mapping these processes. The
results include the mapping of ICT work processes, identifying the most critical ICT processes
and as proof of an innovation proposal. This work is of interest to academia and professionals
working in information technology process management, and is useful for improving process
management in the area.

Keywords: Business Process Management. Mapping. Innovation. Information Technology.
Public Administration.
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1 INTRODUÇÃO
A inclusão do princípio da eficiência tem pilares no Direito Administrativo amparado na
Constituição Federal, pela Emenda Constitucional n.º 19, em 1998. É um apoio ao Governo
Federal do Brasil nas ações de gerenciamento de processos, pois possibilita analisar a gestão
de processos, de modo a favorecer na melhoria dos serviços ofertados pela Administração
Pública. A competitividade, o surgimento de novas tecnologias e as exigências dos órgãos de
fiscalização ou de controle externo têm forçado o gestor público a buscar atender aos requisitos
de eficiência na prestação de serviços aos usuários contribuintes. Quando o cidadão possui
acesso à informação, ele tem garantida a maior autonomia para vistoriar e demandar as
mudanças que beneficiam sobremaneira o organismo governamental. Assim, as instituições não
podem prescindir da inovação, sendo, portanto, essencial na qualificação dos processos, de
forma a direcionar a excelência esperada por quem demanda dos serviços públicos.
O BPM (Business Process Management/Gerenciamento por processos de negócios)
vem se destacando como um novo método de gerenciamento de processos, funcionando como
suporte na transformação requerida, seja qual for o tipo de organização. A sua adoção permite
um desempenho ligado diretamente à perspectiva do cliente e ao que ele necessita, tendo como
foco as ações mapeadas desde o início até a sua conclusão em um ciclo contínuo de satisfação.
Portanto, sua aplicação deve ser promovida por qualquer entidade que aspire melhorar,
personalizar, transformar, progredir e modificar seu modelo de negócio, bem como por gestores
movidos pela inovação, que acompanham intensamente a tecnologia, a informação e a
comunicação na atualidade.
O uso de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) pelas instituições tem se
tornado, gradativamente, mais expressivo e dependente servindo de apoio tanto na execução
dos processos quanto nas estratégias de negócio, de modo a colocar os serviços de Tecnologia
da Informação (TI) no centro das atenções das organizações, segundo entendimento de
Larrocha et al. (2010). Ademais, o relatório do Comitê Gestor da Internet (CGI), divulgado em
2016, no Brasil, reforça a disseminação do acesso aos recursos de TIC, em que 99% das
empresas brasileiras com 10 ou mais pessoas têm acesso a computadores, e 98% contam com
acesso à internet; 66% das empresas de médio porte dispõem de um setor específico de TI, e
91% das grandes empresas possuem uma área de TI em sua estrutura organizacional. Portanto,
o aumento na utilização dos recursos de TIC torna o ambiente de TI mais complexo quanto à
gestão, tornando necessária a criação de um setor específico para o tratamento desses meios.
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O mapeamento é das soluções para a representação gráfica dos fluxos de processos
desenvolvidos em uma rotina. Desse modo, sua aplicação é importante para o gestor nas
organizações, uma vez que permite o entendimento, o estudo e o aperfeiçoamento das rotinas
de trabalho; tanto que diversos autores consideram o mapeamento como o primeiro passo da
implantação em um projeto de BPM.
A entidade que melhor conseguir, em cada etapa, oferecer qualidade para o consumidor
de forma eficiente e eficaz terá maior competitividade. Esses indicativos introdutórios podem
ser instrumentos significativos na orientação de pesquisa aplicada à Gestão Pública,
considerando a realidade de cada cenário tratado no campo da investigação cientifica, como se
propõe no Programa Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional
(PROFIAP).

1.1 Descrição da Situação Problema ou Oportunidade

Como asseguram Cooper e Schindler (2016), toda pesquisa deve ser administrada para
a resolução de uma problemática a fim de adquirir novos saberes. Isto posto, ao tratar de uma
análise aplicada, o estudo visa prover embasamento para a tomada de decisão em relação à
questão proposta. Assim, reveste-se de particular importância a definição de um problema em
uma investigação científica.
Como apontam Inomata e Varvakis (2016), a relação intrínseca entre tecnologia,
informação e comunicação se efetiva pelo processo de transferência de dados, o que requer o
suporte tecnológico para o tráfego em tempo real. Nesse contexto, fica clara a relevância da
troca de mensagens na geração de valor para as organizações, para a economia, para a cultura
e para a política. Vale afirmar sobre a forte influência da TIC na realidade conjuntural que
acarreta diversas inovações.
Entre as entidades públicas que utilizam os serviços de TIC, se destaca as instituições
de ensino superior (IES), que recepcionam diversas partes interessadas, como discentes,
professores, técnicos-administrativos, empresas terceirizadas, mercado de trabalho, organismo
de estatística, órgãos de fiscalização e a sociedade em geral. Todos esses atores dependem de
uma infraestrutura suficiente para atender às mais variadas exigências; assim, nesse cenário
impera a inovação dos processos no ambiente de TI com significativo desafio.
A observação direta realizada neste estudo, com relação ao contexto descrito revela
problemas nos procedimentos com reflexos nos esforços e resultados, o que será
adequadamente estudado em uma pesquisa que possa regularizar o mister. Além disso,
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observou-se questões relativas à rotatividade de colaboradores, sobrecarga de trabalho,
inadequada e repetitiva redistribuição, inclusive perda de capital intelectual na esfera da
unidade a ser estudada. O problema se agrava com o abandono compromissório de um plano
diretor de Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), que é obrigatório nos órgãos
públicos quanto à gestão de Tecnologia da Informação, tanto que em 2017 os processos de
trabalhos não eram documentados na integra; as atividades não eram registradas por completo
restando severas consequências que podem ser compreendidas neste trabalho dissertativo.
Diante do exposto, levanta-se o seguinte problema de pesquisa: como o mapeamento por BPM
pode contribuir para inovar na prestação dos serviços relacionados à tecnologia da informação
e comunicação em uma instituição de ensino superior?

1.2 Objetivos

Como bem nos assegura Mattos (2018), pode-se dizer que a meta de uma pesquisa deve
nortear a investigação, uma vez que, indica o que é pretendido pelo tema ou pelo assunto, isto
é, ela deve definir quais contribuições favorecem a elaboração para o meio acadêmico
científico.
Para Chizzotti (2017) é imprescindível ter clareza no escopo proposto, pois, ao longo
do estudo, podem surgir muitas informações desnecessárias ou inúteis. Da mesma forma,
segundo Arruda Filho e Farias Filho (2015, p. 21), os objetivos de uma pesquisa são
fragmentados em geral e específicos. O geral refere-se à direção para o desenvolvimento da
investigação, já os específicos fragmentam a execução do principal, indicando-se o que se quer
alcançar em cada etapa. No caso deste trabalho, a finalidade é abordar a inovação dos processos
de negócios de um setor de TI, por meio de um objetivo geral e três específicos, conforme
apresentados a seguir.
1.2.1 Objetivo geral
Este desígnio trata de identificar os processos de negócio prioritários a fim de
compreendê-los, os quais são salutares para contribuir para a superação das fragilidades
diagnosticadas e para inovar tais métodos de TI da entidade. Diante disso, a presente dissertação
tem o objetivo geral de elaborar uma proposta de inovação nos processos de negócio de um
setor de TI de uma instituição federal pública do Brasil.
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1.2.1 Objetivos específicos
Para alcançar o objetivo macro indicado, definiram-se os seguintes objetivos
específicos: (I) mapear os processos de trabalho de TIC; (II) identificar os processos mais
críticos de TIC; e (III) apontar a inovação requerida na gestão de TIC, conforme o caso
observado.

1.3 Justificativa

No contexto de estudo do Mestrado Profissional em Administração Pública (PROFIAP),
como orientam Krakauer et al. (2015), o nível educacional deve partir da concepção de ação do
discente, o qual precisa estar envolvido diretamente com sua experiência e sua percepção do
ambiente de trabalho, a fim de poder conduzir e realizar projetos técnico-científicos e de inovar
na pesquisa aplicada, bem como, resolver os problemas singulares de sua realidade.
Em consonância com o modelo de excelência em gestão pública Brasil (2014),
publicado pelo Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), o Governo Federal
tem apoiado a orientação por processos nas organizações como modo de permitir o
planejamento e a execução desses processos, mediante a definição adequada dos responsáveis,
o uso eficiente dos recursos, a eliminação de retrabalho e o aumento da produtividade. Ainda
conforme esse modelo, tais diretrizes têm o objetivo de resolver as adversidades de mudanças
constantes no ambiente das instituições por meio da antecipação e de respostas rápidas, já que,
o atendimento ágil às demandas favorece a agregação de valor à prestação de serviços públicos.
Assim, a presente pesquisa justifica-se pela necessidade existente nas entidades públicas
de desenvolver e de implementar práticas inovadoras de gestão, de forma a tornar os serviços
prestados eficientes e de qualidade para a comunidade em geral, segundo Batista (2012). Outro
fator que suscitou interesse pelo tema escolhido é o pequeno número de estudos divulgados por
meio de artigos científicos, dissertações e demais publicações que versam sobre a aplicação de
BPM na Administração Pública, como apontam Drumond et al. (2015) quando realizaram uma
revisão sistemática sobre BPM no âmbito das instituições governamentais, constatando a
escassez de investigações sobre esse campo.
A elaboração da proposta de inovação dos processos de negócios do setor de TIC
analisado é relevante não só pelo impacto que pode proporcionar na unidade, através da
aplicação de um modelo de gestão superior, mas também pela necessidade de documentar e de
padronizar os processos críticos na prestação dos serviços, principalmente, em um ambiente
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complexo como uma IES. Espera-se que a proposta incentive os gestores da organização a
identificarem suas práticas e a modernizarem seus processos, assim como favorecer a melhoria
no atendimento do processo investigado.

18

2. O CONTEXTO E A REALIDADE INVESTIGADA
O contexto e a realidade investigada permitem obter uma visão coerente da situação
atual em estudo. De acordo com Siena (2016), esta seção deve expor informações relevantes
sobre o contexto em que a pesquisa será desempenhada, como, por exemplo, os dados básicos
sobre a organização, sobre o setor e sobre o contexto; a descrição geral interna e externa do
ambiente; o histórico e as principais características da organização. Dessa forma, o contexto e
a realidade investigada devem permitir uma perspectiva ampla sobre o ambiente da pesquisa.
O locus investigado, nessa tarefa, é uma instituição pública vinculada ao Ministério da
Educação do Governo Federal do Brasil. Trata-se da única instituição pública fundacional,
existente no Estado de Rondônia há mais de 35 anos, a qual exerce atividades de ensino,
pesquisa e extensão. Sua estrutura atual constitui-se de oito campi, situados em diferentes
posições geográficas do referido Estado. O histórico organizacional relacionado ao status
universitário indica que, em 2017, o estabelecimento contava com o total de 10.904 discentes
matriculados na graduação e na pós-graduação, além de aproximadamente 1.286 funcionários
públicos concursados, incluindo docentes e técnicos administrativos lotados em suas diversas
unidades.
Para tanto, a unidade em estudo que envolve o setor de TI é uma diretoria de tecnologia,
com características peculiares quanto às demais instituições brasileiras atuantes na Região
Norte do país. A repartição referida é singular devido à sua relação com os diversos
representantes públicos (discente, professores, técnicos-administrativos, fornecedores e
terceirizados) de forma direta e indiretamente. Esse setor está vinculado a uma pró-reitoria que
abrange a área de planejamento institucional, e busca elaborar e manter condições para o bom
andamento das atividades ligadas à TIC universitária. É nesse locus que a repartição investigada
traça as políticas estratégicas de sua competência, além de propor e cultivar planos de
desenvolvimento e de manutenção de sistemas, de comunicação e de segurança das
informações.
A instituição ora focada possui um Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI),
instituído por meio de instrução normativa, documento obrigatório da gestão de TI, que
compreende o diagnóstico, o planejamento, a administração dos recursos e dos processos, o
gerenciamento de pessoas, do patrimônio e do atendimento aos clientes. Sua estrutura destinase a alcançar, nessa organização, os níveis estratégico, tático e operacional de um órgão ou
entidade por tempo determinado. A Figura 1 expõe a relação entre os instrumentos de
planejamento da TIC investigada, enquanto o Quadro 1 mostra o seu detalhamento.
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Figura 1 - Relação entre os instrumentos de planejamento da TIC

Estratégico

PDI

Tático

PDTI

Operacional

Plano de ação

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do PDTI.

Quadro 1 – Detalhamento das relações entre os instrumentos de planejamento da TIC
Instrumentos

Nível

1. PDI

1.1 Estratégico

2. PDTI

2.1 Tático

3. Plano de
ação

3.1 Operacional

Detalhamento
O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) é um documento
relacionado às decisões estratégicas das IES, contém a missão, as
diretrizes, a sua estrutura organizacional e as atividades que pretende
desenvolver, formulado para o período de cinco anos.
O Plano Diretor de Tecnologia de Informação (PDTI) é um
instrumento relacionado as decisões táticas, contém o diagnóstico, o
planejamento e a gestão de recursos de TI, formulado para o período
de dois anos.
Trata-se do plano operacional de cada meta estabelecida no PDTI, esse
documento define as metas, os objetivos, as atividades e os
responsáveis por entregar no prazo determinado. Essas metas podem
ser de curto, médio e longo prazo.

Fonte: Elaborado pelo autor.

De acordo com o PDTI de 2016, o setor de TIC avaliado vale-se de vinte funcionários,
enquanto, apontado no documento, o número ideal é de cinquenta e oito, ou seja, há um déficit
de trinta e oito recursos humanos. No ano de 2017, ocorreu a saída de quatro funcionários para
outra instituição, ficando, então, o total de dezesseis trabalhadores lotados na diretoria. Destes,
um está à disposição da Comissão de Sindicância e um, na Folha de Pagamento, reduzindo
ainda mais a equipe efetivamente atuante na área de TIC no campus. Dessa forma, a realização
deste estudo teve como sujeitos da pesquisa os técnicos administrativos dessa repartição.
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O departamento de TI pesquisado é constituído de uma diretoria e de uma coordenação
de suporte. Entretanto, devido à necessidade de executar as atividades de forma mais rápida,
essas estruturas legais não atendem à grande quantidade de demanda por serviços
especializados em outras áreas. Para isso, dividiram as incumbências em 4 equipes, da seguinte
maneira: Diretoria, Desenvolvimento, Rede e Suporte. O Quadro 2 apresenta a relação da força
de trabalho no setor de TI por cada grupo.
Quadro 2 – Relação de funcionários do setor de TIC por cargo e equipe
Subsetores

1. Desenvolvimento

2. Rede

3. Suporte
4. Diretoria

Cargo

Quantidade

1.1 Analista de TI

3

1.2 Técnico de TI

2

1.3 Assistente de TI

1

2.1 Analista de TI

2

2.2 Assistente de TI

1

3.1 Analista de TI

1

3.2 Assistente de TI

1

3.3 Técnico de Laboratório de Informática

4

4.1 Analista de TI

Total
Fonte: Elaborado pelo autor.

1
16

Como exposto no Quadro 2, a divisão do setor conta com uma equipe de 16 funcionários
responsáveis por atender todas as necessidades advindas de todos os campi da instituição
estudada, no que diz respeito à tecnologia, à comunicação e à informação da entidade. Essa
divisão foi exercida para tornar os serviços mais eficientes, uma vez que, exigiam-se mais
serviços especializados. Em consequência dessa divisão, os setores criados ficaram sem uma
coordenação ou liderança, sobrecarregando a diretoria que agrega a responsabilidade de atuar
nessas áreas.
De acordo com o levantamento da pesquisa na unidade, a coordenação de Suporte
realiza as manutenções preventiva e corretiva dos equipamentos da instituição. Além de ser
responsável por realizar a triagem das demandas direcionadas ao setor de TI, como os serviços
do tipo suporte operacional, suporte técnico e informações. Apesar de apresentar informações
em que se verifica a realização do encaminhamento dos chamados, a realidade mostra que
algumas requisições demoram para serem atendidas, pois, o diretor é quem realiza a distribuição
dos chamados resolvendo individualmente cada caso. Esse setor de Suporte possui um
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coordenador que deixa claras as responsabilidades de cada funcionário na subunidade, sendo
todo tipo de conflito interno resolvido por esse gestor.
O setor de Rede, apesar de não possuir coordenação, está encarregado de administrar
toda a infraestrutura de rede corporativa de computadores da instituição, incluindo a gestão de
datacenter, o tráfego de internet, a garantia e a promoção da segurança da informação e a
disponibilização dos serviços de rede. Porém, a observação direta revela que o setor realiza,
além desses, a instalação e a configuração de ativos de rede, a criação de regras e de políticas
para garantir a segurança da informação, a participação na contratação de serviços e produtos,
e também presta apoio aos setores de Suporte e de Desenvolvimento. Esse setor de rede não
possui liderança e não existe uma divisão clara das atividades, o que acaba gerando conflito
quanto à responsabilidade em demandas específicas.
O setor de desenvolvimento, que também não possui coordenação, tem a incumbência
de realizar o planejamento, a programação, o teste, a documentação, a instalação e a
manutenção dos sistemas de informação da instituição e de terceiros. A pesquisa na unidade
identificou que esse setor também realiza atividades básicas como a recuperação de senhas, a
criação de e-mails e outras que não estão incluídas nas informações encontradas e não são
disponibilizadas de forma documental na unidade.
Um ponto importante desse setor é a questão da divisão de trabalho por sistemas
desenvolvidos, sabendo-se que quem desenvolve um sistema tem a responsabilidade de
gerenciá-lo da forma que achar melhor. Quando o sistema já existe é atribuída a
responsabilidade para um técnico, que passa a administrá-lo. Registra-se também que cada
funcionário dessa subunidade administra mais de um sistema.
Além disso, verificou-se uma alta rotatividade de funcionários da área, os quais se
desligam do órgão para ingressarem em outros cargos públicos, situação que acarreta
sobrecargas de trabalho para os que permanecem no setor e a inevitabilidade de redistribuição
das ações dele.
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3. REFERENCIAL TEÓRICO
O referencial teórico tem a intenção de demonstrar, sob a visão acadêmica, os principais
conceitos aplicados neste estudo. Nesse sentido, este capítulo dissertativo fornece uma
triangulação entre o objeto da pesquisa, os fundamentos conceituais e os fatos a serem tratados,
com o intuído de solucionar a problemática levantada. O conceito de BPM é o principal foco,
pois, ensejará o confronto investigativo que é o mapeamento de processos de uma realidade
observada, a saber, aquela desenvolvida pelos colaboradores; porém conceitos outros ingressam
de forma transversal e subsidiária nesta tarefa, de modo a permitir uma validação ao estudo.
Dessa forma, a presente investigação pretende fomentar a gestão orientada por processos, em
concordância com a realidade observada, ou seja, a dos funcionários de uma instituição pública.
Assim, segue o quadro de suporte às teorias e os princípios voltados à inovação, abordagens
teóricas e Business Process Management (BPM), bem como suas relações, conforme
apresentado na Figura 2 e no Quadro 3.
Figura 2 – Referencial teórico de suporte à pesquisa
1. Teoria de sistemas

2. Gestão por
Processos

3. Conceitos de
Inovação

1.1. Teoria da
contingência

2.1 Mapeamento

3.1 Conceitos sobre
Inovação de
Processos

4. BPM

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Quadro 3 – Especificação do referencial teórico de suporte à pesquisa
Elementos

Autores

1 Teoria de
sistemas

Chiavenato (2014); Batista et
al. (2014).

1.1 Teoria da
contingência

Chiavenato (2014).

2. Conceitos
sobre Gestão
por Processos

Hammer (1997); ABPMP
(2013); Paludo (2013); Sordi
(2018).
Pavani Júnior e Scucuglia
2.1
(2011); ABPMP (2013); Valle
Mapeamento
e Oliveira (2016).
3. Conceitos de OCDE (2005); Bason et al.
Inovação
(2013); FNQ (2017);
Cavalcante et al. (2017).
3.1 Conceitos
Tidd e Bessent (2015) e FNQ
sobre Inovação (2017); Cavalcante et al.
de Processos
(2017).
Pavani Júnior e Scucuglia
4 BPM
(2011); ABPMP (2013);
Baldam (2017); Sordi (2018).
Fonte: Elaborado pelo autor.

Descrição
Trata-se, nesse estudo, dos sistemas abertos e do
pensamento sistêmico, com o objetivo de fundamentar e
entender as inter-relações nas organizações.
Introduz a incerteza como evento principal na realidade de
uma organização e apresenta a singularidade das entidades
em relação ao ambiente.
Consiste nos conceitos de uma nova abordagem
administrativa que objetiva a quebra da visão funcional para
uma perspectiva interfuncional dos processos.
Trata-se dos conceitos para a criação de um modelo; este
deve comportar uma série de atividades que expõe a lógica
do funcionamento básico de um processo.
Refere-se à conceituação dos diferentes tipos de inovação e
suas características. Objetiva amparar o estado da arte sobre
a temática.
Diz respeito ao processo de aprimoramento da produção
que possibilita o desenvolvimento de novas práticas
organizacionais.
Trata-se da solução que se destina a integrar as diversas
abordagens, metodologias, técnicas e ferramentas, cujo
principal objetivo é a melhoria contínua dos processos.

3.1 Abordagens teóricas da pesquisa

A pesquisa tem suporte na Metodologia Gauss nos conceitos oriundos da Teoria de
Sistemas e da Teoria da Contingencia. O tratamento permitirá o delineamento para à
compreensão do processo de mapeamento, o seu caráter sistêmico na organização onde ocorrem
as rotinas, bem como a natureza contingencial que de alguma forma afeta a realidade de
contexto. A Metodologia Gauss é genuinamente brasileira e opera há duas décadas, sendo
aperfeiçoada na aplicação da gestão com foco na entrega, por intermédio de objetos, segundo
apontam Pavani Júnior e Scucuglia (2011), idealizadores desse novo método de gerenciamento
de processos. Ainda segundo esses autores, o objeto é a entrega de forma física ou virtual,
daquilo que a atividade é capaz de gerar. Logo, saber o que um funcionário desempenha por
meio da entrega é o foco deste gerenciamento.
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3.1.1 Elementos conceituais sobre a Teoria de Sistemas

A Teoria dos Sistemas é de relevância para o campo administrativo, dado que amplifica
o entendimento sobre o sistema e o dinamismo das organizações. Neste trabalho, não consta
sua origem e princípios, uma vez que, ocupa-se dos principais conceitos a respeito de sistemas
abertos. O tratamento holístico é a ideia basilar que assegura que a completude é mais do que a
soma das suas partes, tal como as teorias, as comunidades ou os organismos biológicos, de
acordo com Chiavenato (2014). Para Emery como citado em Chiavenato (2014), esse
fundamento permite ressignificar os eventos internos de uma abordagem geral, possibilitando,
assim, a integração e interdependência de temas que, usualmente, pertencem a âmbitos bem
diferentes.
De acordo com Chiavenato (2014), para Bertalanffy, precursor da Teoria em foco, o
sistema desdobra-se em dois conceitos: propósito e globalismo. O primeiro, também chamado
de objetivo, refere-se ao pensamento de que cada sistema tem uma ou algumas finalidades. O
globalismo, denominado, ainda, de totalidade, indica que qualquer ação em qualquer parte do
sistema acomete por completo todos os outros elementos graças à sua inter-relação. Segundo
o autor, existe uma multiplicidade de sistemas e de tipologias, os quais podem ser visualizados
no Quadro 4 a seguir.
Quadro 4 – Tipos de sistemas
Tipologia

Descritiva

Trata-se de sistemas compostos de equipamentos, de máquinas
e de objetos de coisas concretas.
Refere-se a sistemas compostos de definições, conceitos,
plantas, hipóteses e ideias.
Trata-se dos sistemas que não exprime relação com o ambiente
2.1 Sistemas fechados
que os circunda.
2. Quanto à sua
natureza
Diz respeito aos sistemas que possuem relações de interação
2.2 Sistemas abertos
com o ambiente, por meio de entradas e de saídas.
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Chiavenato (2014).
1. Quanto à sua
constituição

1.1 Sistemas físicos ou
concretos
1.2 Sistemas abstratos
ou conceituais

Nesta pesquisa, as noções que caracterizam a visão dos sistemas abertos são as
principais. Essa perspectiva expõe o ambiente a profundas interações com o contexto, tal como
com as organizações, para obter a capacidade de aprendizagem e de auto-organização, tal qual
verificado por Chiavenato (2014). Na Figura 3, é apresentado um modelo de sistema aberto,
enquanto o Quadro 5 especifica os elementos de tal paradigma.
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Figura 3 – Modelo de um sistema aberto

Ambiente

Entrada

Processamento

Saída
Ambiente

Retroalimentação
Fonte: Adaptado de Chiavenato (2014, p. 371).

Quadro 5 – Especificações de um modelo de sistema aberto
Itens

Especificações

1. Ambiente

Refere-se ao meio que envolve externamente o sistema.

2. Entrada

Corresponde a todo o ingresso de informações, energia, recursos ou materiais.

3. Processamento

Trata-se da ação dos elementos para a adaptação constante com o ambiente.

4. Saída

Representa o resultado das ações processadas, como informações ou recursos.

5. Retroalimentação

Trata-se da ação de ajustamento e de adaptação de processos sensitivos e dinâmicos.
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Chiavenato (2014).

O conceito de sistemas abertos pode ser aplicado a diversas entidades, segundo Batista
et al. (2014), para a sobrevivência das organizações, como sistemas abertos, estão sujeitas às
mudanças e às adaptações em um ambiente cada vez mais dinâmico, complexo e instável. Ainda
segundo os autores, é salutar compreender o contexto da gestão de processos consoantes à teoria
de sistemas, pois, esta relaciona uma infinidade de processos interdependentes no interior da
realidade de uma empresa.

3.1.2 Conceitos sobre a pensamento sistêmico e consiliente

O pensamento sistêmico tem sua idealização no século XX, como uma derivação da
Teoria Geral dos Sistemas (TGS), do biólogo Karl Ludwig von Bertalanffy, que propôs o
levantamento de hipóteses nas quais as contradições do contexto empírico fossem consideradas,
ao invés de soluções singulares para todos os problemas, de acordo com Fundação Nacional da
Qualidade (FNQ, 2017).
Para Chiavenato (2014), o foco em sistemas não concerne a apenas uma série de
processos que integram o conjunto inteiro, mas sim uma nova forma de ver o universo e a si
mesmo. De acordo com FNQ (2017), Peter Senge corrobora com esse pensamento, pois, em
sua obra A quinta disciplina, expõe que essa visão sistêmica é essencial para garantir a
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sobrevivência, o aprendizado e o desenvolvimento das organizações. Nesse contexto, as
instituições são vistas como organismos vivos, incluídos em um sistema que devem interagir e
se adaptar. Desta forma, toda ação ou tomada de decisão pressupõe uma causa ou um efeito,
provocando a interdependência de vários elementos que atuam em conjunto com a totalidade
na qual estão inseridos.
Segundo os critérios de excelência da FNQ (2015), o pensamento sistêmico é a
compreensão das relações interdependentes entre os numerosos elementos de uma entidade,
assim como os componentes internos e externos. Na prática, essa tese consiste na capacidade
de cada pessoa entender o seu papel no sistema inteiro, em todas as inter-relações, tanto internas
quanto externas, proporcionando uma perspectiva mais aprofundada de algo. Para o autor, o
pensamento sistêmico possibilita diversas capacidades, como a de permitir uma visão ampla de
cada realidade, a de buscar integrar todos os elementos executados em determinado contexto, a
de garantir o aprendizado e o aperfeiçoamento contínuo e a de desenvolver a capacidade de
identificar as conexões entre as partes de um sistema com o todo. A Figura 4 mostra as
características de um sistema.
Figura 4 – Características de um sistema

Fonte: adaptado de FNQ (2017, p. 5).

Pode-se dizer que a gestão de processos induz a obter uma perspectiva sistêmica e
integrada. Como bem nos assegura Pradella (2013), esse modelo pode ser empregado para
retratar a interdependência das atividades entre os clientes e fornecedores, realidade que não
acontece em uma estrutura funcional. Sob essa ótica, pressupõe-se que, na gestão por processos,
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o funcionário deva compreender o seu papel no conjunto total e as inter-relações dos
componentes, interno ou externo, que integram a organização.
Para Pavani Júnior e Scucuglia (2011), o pensamento consiliente agregado ao
pensamento sistêmico finaliza a percepção de gestão por processos. A palavra consiliente
refere-se a uma noção superficial acerca de certos temas que permite ao profissional uma
compreensão menos apaixonada sobre o seu aprendizado. Esse conceito explora a ideia de uma
sequência de ações: primeiro, é necessário saber alguma coisa sobre quase tudo e, depois, quase
tudo sobre alguma coisa. Ainda, segundo os autores aqui citados, esse pensamento consiste em
ter a oportunidade de conhecer o todo antes de aprofundar em algo. Com isso, há a possibilidade
de escolha integrar plenamente o conhecimento de forma aprofundada.

3.1.3 Elementos conceituais sobre a Teoria de Contingência

Na sequência do pensamento sistêmico, apresenta-se a abordagem contingencial, a qual
explicita a incerteza como o evento principal no contexto de uma organização. Fundamenta-se
na relatividade das situações apresentadas, o status quo de determinada coisa, considerando que
tudo deriva e não há nada de absoluto, de modo a entender cada organização de maneira
singular, de acordo com Chiavenato (2014). Para o autor, existe uma relação entre o meio e os
métodos necessários para o alcance dos objetivos da instituição, sendo tal conexão funcional
entre as técnicas administrativas e as variáveis ambientais. Contudo, o multicitado autor deixa
claro que isso não é suficiente, visto que, as relações funcionais entre ambas as variáveis devem
ser constantemente mapeadas e ajustadas, como demonstrado na Figura 5 a seguir.
Figura 5 – Fluxo da abordagem contingencial
Ações
administrativas

São
contingentes
das

Características
situacionais

Para obter

Resultados
organizacionais

Fonte: Adaptado de Chiavenato (2014).

De acordo com Chiavenato (2014), a partir dos preceitos da Teoria da Contingência,
pode-se afirmar que empresas são organismos adaptativos que existem mediante processos de
trocas com o ambiente. A origem dessa concepção advém da junção de diversas pesquisas com
o intuito de verificar quais modelos estruturais são eficazes para cada tipo de instituição. Como
resultado, percebeu-se que não há um jeito melhor (the best way) de estruturar. Dessa forma, as
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entidades devem ser ajustadas às condições ambientais de maneira sistemática, como aponta
Chiavenato (2014). As contribuições dessa abordagem podem ser visualizadas na Quadro 6 a
seguir.
Quadro 6 – Contribuição sobre a Teoria Contingencial
Pesquisadores

Contribuição

Faz uma investigação comparativa das mudanças estruturais em quatro grandes empresas
americanas, como a Dupont, a General Motors, a Standard Oil e a Sears Roebuck,
relacionando-as à estratégia de negócios. Conclui que a estrutura organizacional dessas
companhias, progressivamente, definiu-se pela sua estratégia mercadológica.
Os autores buscaram identificar os processos e as reações no ambiente como um todo.
Como resultado para cada tipo de ambiente provoca distintas características
2. Emery e Trist
organizacionais. Estabelece que a capacidade de adaptação de qualquer sistema está
inversamente ligada a sua dependência ao instinto, ao hábito ou à tradição.
Pesquisaram vinte indústrias para verificar a relação entre as práticas administrativas e o
3. Tom Burns e
ambiente externo dessas fábricas. Chegam ao consenso de que a forma mecanicista é
G. M. Stalker
apropriada para as condições ambientais estáveis, enquanto a orgânica é apropriada para
ambientes de mudança e inovação.
Estudaram dez corporações de três diferentes ramos para examinar como o meio ambiente
4. Lawrence e
as influencia. Os autores defrontam a instituição com o ambiente, resultando no
Lorsch
surgimento do termo Teoria da Contingência. Inferem que os problemas organizacionais
básicos são a diferenciação e a integração.
Trata-se de uma investigação que envolveu mais de cem firmas, com o objetivo de
5. Joan
descobrir se os princípios propostos pelas várias teorias administrativas estão ligados ao
Woodward
sucesso do negócio. Conclui que a tecnologia adotada pela empresa extrapola a produção
e influencia toda a organização empresarial.
Fonte: Adaptado de Chiavenato (2014).
1. Alfred
Chandler Jr

Como visto no Quadro 6 acima, essas cinco pesquisas expõem as relações de
dependência das organizações em relação ao seu ambiente. Esses fatos são importantes e
mostram que a singularidade de cada organização não depende dela mesma, e sim do seu
ambiente e das tecnologias utilizadas.

3.2 Definições sobre mapeamento e BPM
O mapeamento de processos tem significativa relevância para a gestão orientada por
processos (BPM), a considerar o primeiro passo a ser adotado em uma entidade onde se opera
tal abordagem administrativa. Na realidade contemporâneas das organizações predominam
diversos desafios, como a competitividade e o advento de novas tecnologias, seguindo as
ponderações apontadas em Pavani Júnior e Scucuglia (2011), em Baldam, Valle e Rozenfeld
(2014), bem como em Valle e Oliveira (2016). O mapeamento nutre o propósito de descoberta,
identificação, mapeamento e análise dos fluxos críticos, bem como dos processos-chave, para
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nesta via redesenhar um futuro estado do processo, em que se promova uma medida disruptiva
na organização; é como orientam Pavani Júnior e Scucuglia (2011). Esse subtópico busca
esclarecer as etapas da tarefa em estudo, trazendo os conceitos básicos para a implementação
do mapeamento de processos.
Vale trazer o entendimento sobre a diferença entre o mapeamento e a gestão por
processos. Como apontam Pavani Júnior e Scucuglia (2011), a distinção entre ambos está na
classificação das atividades relativas ao entendimento dos processos organizacionais, sendo que
a gestão por processos passa, sem estar limitada, pelo estudo, entendimento, otimização e
manutenção do trabalho na divisão e na ordenação das ações. Já no mapeamento, apenas os dois
primeiros itens são diretamente relacionados. A Figura 6 apresenta os componentes do
mapeamento e da gestão por processos, e o Quadro 7 o seu respectivo detalhamento.
Figura 6 – Componentes do mapeamento e da gestão por processo
Gestão por processos
Manutenção do trabalho
Otimização do trabalho
Mapeamento de processos

Entendimento do trabalho

Estudo do trabalho

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Pavani Júnior e Scucuglia (2011).

Quadro 7 – Detalhamento dos componentes do mapeamento e da gestão por processos
Itens

Detalhamento

1. Estudo do
Consiste no processo de levantamento de informações de um fenômeno, com o objetivo
trabalho
de detalhar sua lógica de funcionamento.
2. Entendimento Diz respeito à observação de determinado fenômeno já existente, com o objetivo de
do trabalho
entender e transformar os dados colhidos em conhecimento de processo.
3. Otimização do Resume-se ao procedimento contínuo de aperfeiçoamento sistêmico e sistemático da
trabalho
estrutura do trabalho.
4. Manutenção
Trata-se do conjunto de práticas ligadas à manutenção do trabalho, com o objetivo de
do trabalho
mantê-lo funcionando dentro de padrões de eficácia e de eficiência.
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Pavani Júnior e Scucuglia (2011).
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Como visto anteriormente, o primeiro passo para implementar a gestão por processos é
o mapeamento deles, dado que envolve a função de estudo e entendimento das cadeias de
informações e insumos, permitindo, posteriormente, ações de otimização e manutenção dos
processos. Para tanto, a teoria e o contexto investigados conduzem à necessidade da presente
pesquisa em expor as conceituações das abordagens teóricas utilizadas: a definição de BPM, de
gestão por processos em BPM, de mapeamento desses e de conceitos sobre a Metodologia
Gauss para mapeamento.

3.2.1 Conceitos sobre Business Process Management (BPM)
A inclusão dos processos de negócio trouxe muitos desafios à administração, assunto
que tem recebido cada vez mais notoriedade nas organizações. A resposta acadêmica para esses
desafios foi o surgimento da Gestão por Processo (Business Process Management ou BPM),
como aponta Sordi (2018). Já para Paludo (2013), o BPM é apontado como um dos maiores
paradigmas no século presente, sendo capaz de otimizar as novas tecnologias em prol de um
modelo gerencial com capacidade de enfrentar as mudanças constantes no ambiente, de forma
inteligente e eficaz. Ainda segundo este autor, a origem do BPM delineia a evolução de um
sistema de gerenciamento chamado workflow, oriundo da década de 1980, que tinha como
principal objetivo a automação de fluxos de trabalho.
De acordo com ABPMP (2013), o BPM é uma disciplina de gestão que busca integrar
atividades, pessoas, processos e tecnologias para acoplar as estratégias da organização com as
necessidades e as expectativas do cliente. Ainda segundo os autores, tal abrangência permite
compreender o fluxo completo do trabalho feito para a entrega de um produto ou um serviço,
independente do campo de aplicação. Portanto, o BPM possibilita ter uma perspectiva holística
das atividades, com a função clara de todos os agentes influenciadores do processo.
Pode-se afirmar que entender o que são processos de negócios é primordial para
compreender BPM. Nesse sentido, para ABPMP (2013), o termo refere-se a um trabalho
efetuado ponta a ponta que deve entregar valor para um cliente ou para outros processos, sendo
este um esforço executado em um processo interno do setor, entre setores e até entre
organizações. Já para Sordi (2018), processos de negócios são fluxos de trabalho que devem
atender às metas esperadas pela instituição, a fim de agregarem valor sob a visão do cliente
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final. Assim, saber o que o processo entrega e para quem é destinado, torna-se essencial, já que
envolve identificar o processo de negócio de uma organização.
Devido à quantidade de abordagens envolvendo o BPM, criou-se uma associação
internacional para organizar os conteúdos e estudos referentes a essa temática: a ABPMP
(Association of Business Process Management Professionals/Associação de Profissionais de
Gerenciamento por Processos de Negócios). Como explicam Fernandes e Abreu (2014), a
ABPMP é uma entidade internacional sem fins lucrativos, sediada nos Estados Unidos,
dedicada à construção de conceitos de gerenciamento de processos organizacionais e suas
práticas. A ABPMP criou o guia BPM CBOK (Business Process Management Common Body
of Knowledge / Corpo Comum de Conhecimento em Gerenciamento de Processos de Negócio)
V.3. Esse é o principal documento utilizado pelos profissionais de BPM, uma vez que aborda
as experiências e as lições aprendidas em outras instituições com o intuito de auxiliar os
especialistas na implantação do BPM, como visto em Fernandes e Abreu (2014).
De modo geral, os estudos e aplicações do BPM nas companhias visam contribuir para
solucionar problemas organizacionais decorrentes do aumento da competitividade, da
complexidade, da transparência dos negócios e do maior uso de recursos tecnológicos, de
acordo com Baldam, Valle e Rozenfeld (2014). No entendimento dos autores, apesar da visão
empresarial, o BPM tem sido aplicado nas organizações públicas brasileiras com benefícios nas
melhorias da gestão e do atendimento ao cidadão.
Na literatura, há diferentes nomenclaturas para classificar os processos organizacionais,
apresentadas por diversos autores de formas diferentes. Nesta investigação, a concepção usada
é a classificação utilizada pela ABPMP, que está ligada à função organizacional: primário,
suporte e gerencial. De acordo com ABPMP (2013), o entendimento desses três tipos e de como
acontece a interação é imprescindível para o discernimento da disciplina de BPM. O Quadro 8
esclarece, resumidamente, o detalhamento de cada um.
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Quadro 8 - Detalhamento dos tipos de processos
Tipos

Detalhamento

Referem-se aos processos que entregam valor diretamente ao cliente. São
também referenciados como processos essenciais ou finalísticos, pois configuram
atividades fundamentais que uma empresa executa para cumprir sua missão.
Trata-se dos processos que trabalham para os processos primários, mas também
2. Processos de suporte
para outros de suporte e de gestão. Estes não possuem uma relação direta com o
cliente externo da organização, mas sim com o interno.
Correspondem aos processos que atuam para garantir a eficácia e a eficiência dos
3. Processos gerencias
processos primários e de suporte, os quais têm o propósito de medir, de monitorar,
de controlar atividades e de gerenciar
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de ABPMP (2013) e de Campos (2014).
1. Processos primários

Essa técnica pode ser considera os processos organizacionais como significativo ativo da
instituição. Pressupõe-se teoricamente, que os objetivos organizacionais podem ser atingidos
mediante a definição, o controle, o desenho e a transformação contínua de tais processos. Logo,
visa uma nova cultura que, diariamente, enfatiza mudanças rápidas e inovadoras, de acordo com
ABPMP (2013). O guia BPM CBOK V.3 está disposto em nove áreas de conhecimento, porém,
deixa claro que a BPM não é uma prescrição metodológica ou um conjunto de ferramentas,
contudo, funciona tal qual um guarda-chuva de várias combinações delas, sendo possível
escolher as soluções, conforme a necessidade de cada organização. Na Figura 7, são
apresentadas as relações de BPM frente aos diversos frameworks e ferramentas de gestão, e o
Quadro 9 mostra os pontos de afinidades do BPM CBOK com outros modelos.
Figura 7 - BMP como guarda-chuva

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Quadro 9 - Pontos de afinidades do BPM CBOK com outros modelos
Áreas de Conhecimento do
BPM CBOK

Pontos de afinidades com outros modelos

1. Gerenciamento de
Processos de Negócios
2. Modelagem de Processo

1.1 ITIL: ciclo de vida de serviço; 1.2 CobiT: cobre a empresa de ponta a ponta.

2. Metodologias de desenvolvimento de software: fase de análise.
3.1 ITIL: Gerenciamento de Problemas; 3.2 Seis Sigma; 3.3 Metodologia de
3. Análise de Processos
desenvolvimento de software: fase de análise.
4.1 ITIL: Desenho de Serviço; 4.2 ISSO/IEC 20000: Desenho e transição de
serviços novos ou modificados; 4.3 eSCM: fase de iniciação; 4.4 CobiT:
4. Desenho de Processos
domínio “Construir, Adquirir e implementar” (BAI); 4.5 Metodologias de
desenvolvimento de software: fase de projeto lógico e projeto físico.
5.1 ITIL: Gerenciamento de Eventos, Medição de serviços; 5.2 ISO/IEC 20000:
5. Gerenciamento de
Relato de Serviço; 5.3 CMMI: área de processo “Medição e Análise”; 5.4
Desempenho de Processos
CobiT: Domínio “Monitorar, Avaliar e Medir” (MEI); 5.5 Balanced Scorecard.
6.1 ITIL: Gerenciamento de Mudanças, Gerenciamento de Liberações; 6.2
6. Transformação de
PMBOK e PRINCE 2: Todas as disciplinas e etapas da metodologia; 6.3 Seis
Processos
Sigma.
7.1 Estratégia de serviço; 7.2 ISSO/IEC 20000: Desenho e transição de serviços
7. Organização do
novos ou modificados; 7.3 CobiT: domínio “Alinhar, Planejar e Organizar”
Gerenciamento de
(APO); 7.4 Modelo de Governança de TI: criação de novas estruturas
Processos
organizacionais para apoiar o programa BPM.
8.1 Gerenciamento de Portfolio (PMI); 8.2 ITIL: Estratégias de Serviço
8. Gerenciamento
(Gerenciamento de Portfólio de serviços), melhoria continuada de serviços; 8.3
Corporativo de Processos
CobiT: domínio “Avaliar, Dirigir e Monitorar” (EDM); 8.4 CMMI: base para o
modelo de maturidade do BPM CBOK.
9.1 CobiT: processo APO03 – Gerenciar a arquitetura corporativa, domínio
9. Tecnologias de BPM
“Construir, Adquirir e Implementar” (BAI).
Fonte: Fernandes e Abreu (2014, p. 460).

De acordo com ABPMP (2013), as áreas de conhecimento do BPM CBOK
compreendem a maestria que as instituições devem considerar na hora da implantação do BPM.
Embora não seja uma prescrição de estrutura de trabalho ou um conjunto de ferramentas, o
BPM dá suporte à combinação de princípios e de práticas que permite à organização executar
seus processos de negócios de forma eficiente e eficaz. Assim, a implementação de BPM pode
se adequar a qualquer das metodologias, estruturas ou ferramentas existentes no ambiente de
processos, sendo que em cada organização deve-se fazer a sua própria combinação, como
aponta ABPMP (2013).
Como visto anteriormente, o BPM envolve os processos no protagonismo
organizacional, objetivos a serem atingidos mediante a definição, o controle, o desenho e a
transformação contínua de tais processos. É a existência de uma solução totalitária para todos
os eventos gerenciais em uma máxima extensão, o que seria um erro, segundo Pavani Júnior e
Scucuglia (2011) e em Baldam, Valle e Rozenfeld (2014). Por isso, é necessário reverter tal
perspectiva em particular importância nos estudos e aplicação dessa nova forma de gestão e
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trazer à ótica a relevância no mapeamento de processos: seria o primeiro passo para
implementar um projeto de BPM, seguindo as prescritivas de Pavani Júnior e Scucuglia (2011),
de Baldam, Valle e Rozenfeld (2014) e de Sordi (2018). Ademais, Baldam (2017) afirma que
diversos autores renomados como Davenport, Harrington, Esseling e Nimwegen, Smith e
Fingar, Jeston e Nalis, concordam que a primeira etapa para implementar um projeto de BPM
é compreender os processos existentes, estágio conhecido como mapeamento atual.

3.2.1.1 Conceitos sobre Gestão por Processos em BPM

O aumento do número de associados no Association of Business Process Management
Professionals (ABPMP) é um importante indicador de que a temática da gestão por processos
está obtendo notoriedade ao redor do mundo, ao passo que tem sido manifestada nos espaços
acadêmicos e profissionais mundiais, como apontam Pavani Júnior e Scucuglia (2011). Ainda
segundo os autores, a Gestão por Processos (BPM) permite quebrar o paradigma da gestão
funcional, indicando uma perspectiva transversal de como os processos poderiam ser
gerenciados, a fim de eliminar os conflitos internos. Consoante Paludo (2013), a gestão por
processos trata-se de uma mudança de paradigma diretamente relacionada às metas estratégicas
das corporações, uma vez que, engloba a transformação da estrutura, a arquitetura tecnológica,
a alta direção e os funcionários em busca de um novo nível de flexibilidade, de agilidade, de
custo, de qualidade e de resultados.
Para melhor entender o que significa gestão por processos é necessário explicar,
primeiramente, o conceito de processo. Na literatura, há diversas perspectivas sobre o que é
processo. Para a ABPMP (2013, p. 67) a expressão significa “um conjunto definido de
atividades e comportamentos realizados por humanos ou máquinas para atingir uma ou mais
metas”. Assim, nota-se sua abrangência, já que processo envolve, também, o comportamento
humano. Campos (2014) corrobora com essa definição, quando assegura que processo é um
conjunto de atividades em uma sequência determinada com um objetivo específico.
Por outro lado, Baldam, Valle e Rozenfeld (2014) afirmam que, apesar de existirem
muitas visões sobre o vocábulo, há concordância sobre um ponto: o que se espera de um
processo é que ele transforme qualquer entrada (energia, informação, materiais ou clientes) em
uma ou mais saídas. Ademais, Freitas (2013) afirma que o resultado de um processo é intitulado
de produtos ou entregáveis, sendo que o interior de um processo contém uma sequência de
atividades que devem ser executadas para produzir algo. Na Figura 8 e no Quadro 10 são
expostas as relações dos termos processos, atividades e tarefas.

35

Figura 8 - Relação de processos, de atividade e de tarefas
Processo

Processo
Atividade

Atividade

Atividade

Tarefa

Tarefa

Tarefa

Tarefa

Tarefa

Tarefa

Tarefa

Tarefa

fa

Tarefa

Tare

Tare
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Pavani Junior e Scucuglia (2011).

Quadro 10 - Conceituação dos processos, das atividades e das tarefas
Termos

Conceituações

1. Atividades
Trata-se de algo que tenha conexão com o que fazer no ambiente organizacional mais amplo.
2. Tarefa
Trata-se do detalhamento das atividades em diversos itens, abordando o como fazer.
3. Processos
Trata-se de um conjunto de atividade que se possa desenhar em uma sequência de fatos.
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Pavani Junior e Scucuglia (2011).

Nessa investigação, merece credito o conceito de processo obtido de Pavani Júnior e
Scucuglia (2011), no qual o termo se refere a tudo que se possa desenhar em uma sequência de
fatos; são como exemplo, os fluxogramas, as atividades, as tarefas, as subprocessos, os
macroprocessos, as práticas de gestão, os padrões de trabalho e os procedimentos
documentados. A Figura 9 exibe um exemplo de processo que tem o desígnio de completar
determinado pedido.

Figura 9 - Exemplo de um processo
Atender o
cliente

Gerar pedido

Receber
confirmação de
pagamento

Entregar
produto

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Campos (2014).

A leitura em Hammer (1997) permite afirmar que os processos sempre existiram nas
organizações e são perspectivas operacionais estruturadas que adotam tais iniciativas como via
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de sucessos nos resultados das atividades. Contudo, muitas vezes os processos se apresentam
de forma desmembrada, sem responsável, descrição ou gerência, requerendo adequação para a
harmonia do trabalho.
O conceito de processo não é novo, porém é nova a ideia de que ele deva ser
desenvolvido diretamente sobre a perspectiva do cliente e daquilo que ele precisa; é um fator
de risco para a sobrevivência da organização, como assegura Pradella et al. (2016). Ademais,
Paludo (2013) afirma que as organizações são um conjunto de processos, desde que contenham,
no mínimo, a entrada, o processamento e a saída de bens, serviços e informações.
Outro ponto importante é a diferença entre os termos gestão de processos e gestão por
processos. Para Sordi (2018), o termo gestão de processos é proveniente da engenharia
operacional e se expõe com uma abrangência bem reduzida, se comparado com a gestão por
processos, sendo esta considerada uma abordagem administrativa e, aquele, um estilo de
organização e de gerenciamento de operações organizacionais. Além disso, segundo a
Fundação Nacional da Qualidade (FNQ, 2017), as instituições tendem a ser híbridas entre dois
modelos: a gestão por processos e a gestão de processos. Quanto à definição, é possível dizer
que a última prevalece, intitulada de organização funcional. Já as empresas com uma
abordagem mais sistêmica são chamadas de orientada a processos. No Quadro 11 constam as
principais diferenças entre os modelos.
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Quadro 11 - Características diferenciais de modelos de gestão orientada
Características

Modelo de Gestão funcional

Modelo de Gestão orientada a processos

3. Avaliação de
desempenho

Os funcionários são alocados por
repartição funcional e só atende as
demandas do seu setor.
As tarefas são realizadas sob rígido
controle hierárquico. Ou seja, a gestão
é do tipo comando e controle.
Os funcionários são avaliados por
desempenho funcional individual.

4. Cadeia de
comando

O trabalho feito está estruturado sob
forte controle de níveis hierárquicos.

Os
funcionários
formam
equipes
responsáveis por atividades de um processo
multifuncional.
A individualidade é incentivada, tendo o
funcionário maior autonomia e autoridade
para tomar decisões.
A avaliação é realizada por desempenho no
resultado dos processos.
Apenas os processos de negócios são
gerenciados pelos donos do processo, que
deve negociar e exercer influência.
A capacitação é um processo contínuo e deve
atender
às
múltiplas
competências
transdisciplinares requeridas.
São incentivados a abertura de comunicação,
a transparência, o sentimento de colaboração
e a cobrança mútua ao longo do processo.
A hierarquia é reduzida, seus níveis são
eliminados caso não entreguem valor no
resultado.
A organização valoriza o desempenho de
cada processo, de modo a manter a constante
geração de valor na entrega.
O profissional pode desempenhar múltiplas
atividades no decorrer do processo, tanto
operacional quanto de gerenciamento.
A gestão da força de trabalho é centrada nos
processos de negócios, com profissionais de
diferentes habilidades e competências.
As organizações privilegiam os processos de
colaboração por meio de parcerias ou alianças
de negócios.
A tecnologia da informação permite a
interatividade entre diferentes sistemas, tanto
interno como externamente.

1. Alocação de
pessoas
2. Autonomia
operacional

Os
funcionários
recebem
o
treinamento ajustado à função
específica que desempenha.
6. Escala de
O incentivo e atribuído ao esforço do
valores da
trabalho funcional, sendo o foco nos
organização
resultados da repartição.
A
organização
é
estruturada
7. Estrutura
hierarquicamente, seus departamentos
organizacional
trabalham de forma isolada.
A organização aprecia os trabalhos
8. Medidas de
desempenhados de forma fragmentada
desempenho
pelas áreas funcionais.
A prevalece a máxima de que o
9. Natureza do
trabalho deve ser realizado no menor
trabalho
espaço de tempo.
Cada repartição opera isoladamente e
10. Organização
suas atividade são desempenhadas no
do trabalho
limite de uma área funcional.
11.
Objetivam a competitividade por meio
Relacionamento
da pressão constante sobre clientes e
externo
fornecedores.
Os recursos de TI são representados
12. Utilização da
por sistemas de informação antigos,
tecnologia
limitados pela visão funcional.
Fonte: Adaptado de Sordi (2018, p. 39-53).
5. Capacitação
dos indivíduos

Por fim, a gestão por processos confere significativas contribuições para qualquer
entidade que a aplique, sendo uma solução que serve de ligação entre o que se executa de mais
moderno em uma instituição. De acordo com Sorgi (2018), a gestão por processos favorece a
aplicação das diversas práticas gerenciais contemporâneas, tais como: custeio ABC (Activity
Based Costing / Custeio Baseado em Atividades), ERP (Enterprise Resource Planning/
Planejamento de Recurso Corporativo), ISO 9000, ISO 14000, Six Sigma, reengenharias, entre
outras. Essas práticas tangenciam e dialogam com a perspectiva de processos, seguindo os
apontamentos de Sordi (2018) e de Valle e Oliveira (2016). Dessa forma, sua implementação é
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almejada por gestores que queiram ter maior flexibilidade, inovação e integração com as novas
tecnologias.

3.2.1.2 Gerenciamento por processos na Administração Pública

Na gestão pública, as expectativas e necessidades dos cidadãos devem ser foco dos
processos. Entretanto, geralmente predomina nas organizações públicas um modelo tradicional
de gerenciamento nas funções. Tal visão conceitual é aquela em que o funcionário só executa
as atividades restritas a cada unidade administrativa, limitando-se a percepção sobre os
processos da organização, como abordam Silva e Moritz (2012). Outro foco apontado por esses
autores é que, geralmente, os instrumentos de mapeamento aplicados no setor público ainda
não são devidamente executados, tendo como consequência a ausência de uma completa visão
dos processos de negócio da organização.
Pina (2013) concorda com essa visão, uma vez que afirma que na maioria das
organizações públicas se utiliza um modelo de gestão orientado para funções e não para
processos, isto é, o funcionário executa apenas as atividades previamente estabelecidas para seu
cargo. No entanto, esse paradigma não favorece o fornecimento de um serviço eficiente para a
sociedade.
Nas universidades públicas brasileiras essa realidade não é diferente. Segundo Freitas
Júnior et al. (2015), a maioria dessas organizações apresentam o processo de gestão
remanescente de um modelo tradicional, estruturado por departamentos e que mantém
uma cultura administrativa lenta e burocratizante; assim, por consequência, surgem as
formações de grupos de interesses isolados. Consoante com os autores já citados, essa estrutura
deixa a administração pública pouco flexível, exposta a atitudes corporativistas e não
cooperativistas.
Como verificado por Cordeiro, Silva e Souza (2016) é possível afirmar universidades
são organizações complexas, esse fato tem em sua origem a própria história do Brasil, a
diversidade de objetivos envolvidos, muitas vezes contrários, e os vários níveis de habilidades
dos funcionários atuantes em interesses de suas atividades-fim. Ainda segundo os autores, isso
resulta na dificuldade em administrar a organização, além da ausência de uma teoria que aborde
tal complexidade.
Levantamento bibliográfico permite afirmar que o governo federal tem favorecido a
orientação a processos nas organizações públicas, com publicação e incentivo a diversas
inciativas, como o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GesPública),
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utilizado para estimular a administração democrática voltada para os interesses do cidadão. Foi
localizado o Guia de Simplificação publicado em site governamental, no qual se insere noções
básicas sobre a gestão de processos e respectivas boas práticas. Já o Guia de Gestão de
Processos do Governo Federal orienta, de forma metodológica, a gestão de processo e a
contratação de serviços de modelagem. O Modelo de Excelência em Gestão Pública é um
documento que permitir o planejamento e a execução dos processos, conforme consta Brasil
(2014). Este último sintetiza os esforços do Governo Federal, ao lançar um modelo de gestão
que busca excelência na execução das atividades, mediante a responsabilização do processo, o
uso eficiente dos recursos, a eliminação de retrabalho e o aumento da produtividade. Essas
iniciativas visavam auxiliar as organizações públicas no rumo da melhoria da qualidade dos
serviços prestados para a sociedade.

3.2.1.3 Gerenciamento por processos na Tecnologia da Informação e Comunicação

A bibliográfica levantada permite trazer um histórico sobre a evolução conceitual da
TIC brasileira; assim, identifica-se que a tecnologia da informação e comunicação nos últimos
anos foi uma das responsáveis pelo grande interesse nos processos de negócios. Na década de
1990, todos os assuntos de implantações de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)
eram tratados e de responsabilidade completa de funções especificas (departamento,
superintendência ou diretoria de TI), inclusive, a escolha da ferramenta; raramente o
responsável pelo processo podia interferir, de acordo com Smith & Fingar, como citado em
Baldam, Valle e Rozenfeld (2014). Ao longo dos anos, percebeu-se que esse modelo gerava
altos investimentos em TIC e não trazia os resultados desejados. A solução apontada pelos
autores foi dar um papel mais significativo aos funcionários dos sistemas, passando a
reconhecê-los como responsáveis pelo processo.
De acordo com Sordi (2018), as TICs têm um papel fundamental para os complexos
processos de negócios, pois, automatizam regras e atividades, monitorando o desempenho, a
comunicação de pessoas, além de integrar sistemas de informações nos trabalhos empreendidos.
Ademais, o relatório do Comitê Gestor da Internet (CGI), divulgado em 2016, reforça a
disseminação do acesso aos recursos de TIC, principalmente em grandes empresas. O aumento
na utilização dos recursos de TIC torna o ambiente de TI mais complexo no seu gerenciamento,
implicando na necessidade de criação de um setor específico para lidar com estes serviços.
A unidade responsável por gerenciar esse novo cenário de exponencial crescimento
ficou conhecido como setor de TI. Apesar da área ter surgido recentemente, em comparação
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com outras áreas como administração ou contabilidade, tem adotado diversos métodos próprios
de gerenciamento de seus serviços, ou seja, funcionando de forma fragmentada das outras áreas
tradicionais. Ademais, resta saber que o serviço de TI Entrega é significativo para a gestão de
TIC; tanto que Freitas (2013) prescreve que o serviço de TI deve ser agregado a um protocolo
de requisição a ser efetuado, de modo a gerar resultado ou um pronto atendimento para quem
solicitou. A Figura 10 apresenta os componentes de um serviço de TI.
Figura 10 - Componentes de um serviço de TI

Serviço

Solicitação

Atividades

Entrega

Fonte: Freitas (2013).

Como orienta Freitas (2013), o ITIL (Information Technology Infrastructure
Library/Biblioteca de Infraestrutura de Tecnologia da Informação) preconiza que toda
requisição atendida seja registrada, inobstante a possibilidade de cadastro a posteriori do
incidente. Ou seja, o funcionário deve registrar o chamado após a realização do atendimento,
caso o usuário não possa ou não o tenha registrado, de modo a possibilitar o controle e a perícia
necessária.

3.2.2 Conceitos e definições sobre o mapeamento de processos

Neste referencial teórico adota-se o termo modelagem como sinônimo de mapeamento.
É como entende a ABPMP (2013), ao apontar a modelagem como um instrumento para levantar
uma fotografia, por meio de fluxos, mapas ou diagramas completos sobre os processos
relacionados aos fluxos de trabalho diário, de forma clara e simples. Para Freitas (2013), a
modelagem de processos visa permitir o conhecimento sobre o estado atual em que se encontra
o serviço em TI, por intermédio da identificação e da descrição das atividades atingidas na área
do setor e suas relações. Assim, reveste-se de particular importância salientar que, nessa fase,
pressupõe o retrato fidedigno do estado atual dos processos da organização.
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O levantamento teórico e conceitual indica que o mapeamento de processos tem o
propósito de representar graficamente um processo a ponto de ser facilmente entendido pelas
partes interessadas. Pela ótica de Fernandes e Abreu (2014), a modelagem é de copiosa
relevância para qualquer entidade, dado que interessa para a documentação, para a análise e
para a comunicação de diversos aspectos de um processo, em diferentes níveis de abstração,
tendo em vista a obtenção da representação real e total do trabalho diário de uma organização.
Baldam, Valle e Rozenfeld (2014) corroboram com essa visão ao entenderem a
modelagem como uma atividade de construir modelos, diagramas ou mapas, sendo estes uma
representação abstrata da realidade em um determinado contexto. Ainda segundo estes autores,
não existe um modelo perfeito, objetivo e indiscutível que corresponde exatamente à realidade
atual, com todos os seus aspectos e complexidades que o mundo real manifesta.
De acordo com Pradella et al. (2016), a relevância da modelagem está na função de
registro, padronização e documentação histórica da organização, fato que assegura o
aprendizado com base na expertise de experiências do passado. Desse modo, o referido autor
aponta que a modelagem do processo é útil para os gestores que pretendem saber onde o setor
está e como realmente é cumprido o trabalho. Ainda mais, a realização da modelagem favorece
a continuidade dos trabalhos na organização, uma vez que, permite a consulta do conhecimento
e as experiências dos profissionais executantes do processo.
Merece destacar, ainda, sobre a existência de ferramentas outras utilizadas para a
modelagem dos processos, como flip-chart, quadro em branco, papel adesivo, projeção visual
e softwares específicos, todos validos para a atividade de demonstração. Porém o ABPMP
(2013) afirma que a modelagem pode ser executada de forma eficaz e eficiente com qualquer
tipo de ferramenta, destacando a importância do processo em si, independente da ferramenta
utilizada.
Busca na literatura permitiu encontrar sobre o Software Bizagi Process Modeler como
significativa ferramenta em estudo como este aqui. Entre as suas principais vantagens, se
destaca a facilidade da sua utilização, a quantidade de seus elementos, o design intuitivamente
simples, o fato de o acesso ser gratuito, e por ser habilitado em diversos idiomas, inclusive no
português. Ademais, o Tribunal de Contas da União (TCU), órgão de controle externo do
Governo Federal, adotou, em 2013, a notação BPMN e a ferramenta de modelagem Bizagi;
antes dessa data, os trabalhos eram mapeados com a notação EPC (Event-driven Process Chain
/ Cadeia de Processos Orientada a Eventos) e o software Aris, de acordo com Brasil (2013). Na
Figura 11, está um exemplo de modelagem de processos no Software Bizagi Process Modeler.
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Figura 11 - Exemplo de modelagem no Bizagi

Fonte: Capturada pelo autor, diretamente do Software Bizagi.

De acordo com um levantamento da utilização da BPM nas instituições federais de ensino
superior, efetuado por Koch (2016), um percentual de 100% dos gestores das universidades que
adotam a Gestão por Processos respondeu utilizar o software Bizagi como instrumento auxiliar
para o mapeamento de processos. Assim, conceitualmente, indica-se esse software como um
recurso proeminente nas soluções de BPM. Além disso, a ferramenta é baseada na notação
BPMN, adotada neste estudo.
Existem várias formas de obter informações para a modelagem de processos; o ABPMP
(2013) aponta uma lista com os principais meios utilizados, como pesquisa in situ, entrevista
com envolvidos, workshop estruturado com funcionários, conferência via web para troca de
informações, observação direta, prática de operar em vez de observar, análise de vídeo de
situações selecionadas e simulação de atividades. O Quadro 12 expõe uma lista com resumos
dos principais métodos de levantamento de informações para a modelagem.
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Quadro 12 - Métodos de levantamento de informações de modelagem
Métodos

Resumo descritivo

Trata-se da pesquisa em qualquer documento ou nota que contenha informações
sobre o processo, incluindo registros de auditoria, documentação por escrito e
diagramas.
Trata-se do diálogo com um ou mais funcionários a fim de obter informações. Esse
2. Entrevista
método pode incluir na entrevista os donos do processo, clientes, as partes
interessadas e quem executa o processo.
Trata-se de uma reunião que envolve as partes interessadas e os profissionais para
3. Workshop
criar um modelo de forma interativa. Tendo como vantagem o tempo em
estruturado
desenvolver um modelo e de criar um senso de pertencimento.
Trata-se da comunicação entre uma ou mais pessoas pela internet, sendo útil
4. Conferência via web
quando os participantes de um evento estão longe. Esse método exige habilidade
técnica para utilizar esse recurso.
Trata-se da observação presencial e física da execução do processo a ser modelado.
5. Observação direta
Tem como principal vantagem permitir a visão do processo no decorre da sua
execução.
Trata-se de aprender como é executado, permitindo uma percepção mais
6. Fazer em vez de
aprofundada sobre a atividade. Nesse método o executor do processo ensina o
observar
trabalho para o observador, fornecendo dados adicionais.
Trata-se do registro em vídeo da execução do procedimento. A principal vantagem
7. Análise de vídeo
é a gravação das atividades enquanto estão sendo praticadas, que pode ser utilizada
posteriormente para que o executante narre os passos com maior precisão.
Trata-se da simulação das atividades que envolvem o processo, sendo que esse
8. Simulação de
método pode ser realizado de diversas formas. Cada pessoa discute em detalhes
atividades
como é realizado, como é regida, que passos são desempenhados e o tempo de
duração.
Fonte: Adaptado de ABPMP (2013).
1. Pesquisa

Dos métodos acima expostos, de acordo com Valle e Oliveira (2016), a entrevista é a
técnica mais utilizada na busca de dados para a descoberta dos processos. Consoante Canello
(2015), as entrevistas são comumente utilizadas para o levantamento dos dados sobre os
processos em uma organização. Segundo ele, compõe-se da principal fonte de obter informação,
pois, proporciona o diálogo e a discussão sobre o verdadeiro funcionamento do trabalho
cotidiano.
Quanto ao enfoque da modelagem, a ABPMP (2013) descreve que pode ser de cima
para baixo (top-down), do meio para fora (middle-out) ou de baixo para cima (bottom-up),
dependendo a escolha do objetivo da modelagem. Assim, antes de iniciar o levantamento das
informações do processo, deve-se saber qual será a abordagem da modelagem para definir quem
será a fonte de informação.
Para Pavani Júnior e Scucuglia (2011), na perspectiva de top-down, os processos são
definidos mediante entrevistas, reuniões, workshops, brainstormings ou imposição dos gestores
para a escolha de qual processo será mapeado. Já para a abordagem do meio para fora os
processos são mapeados primeiro pelos cargos que têm interação com o ambiente externo. De
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acordo com os autores, na abordagem de baixo para cima, a determinação continua sendo dos
gestores ou dos profissionais mais experientes, porém a decisão será tomada após a
identificação de todos os fluxos desenhados. Logo, esta abordagem permite uma resolução
exercida de forma mais consciente.
Com relação à notação representativa de diagramas, tanto Pavani Júnior e Scucuglia
(2011), quanto a ABPMP (2013) garantem que a escolha desta pratica depende do nível de
detalhamento e do propósito específico do modelo. Destarte, caso a modelagem exija maior
detalhamento, ou seja, venha a requerer maior aprofundamento, deve-se adotar um padrão de
abrangência

considerando a exigibilidade na organização que emprega tais variantes

preferência de notações no domínio de suas rotinas. Nesta pesquisa, opta-se pela notação
BPMN, por se tratar de uma linguagem mais amplamente aceita e de fácil compreensão pelas
partes interessadas da organização, conforme aprofundado na seção subsequente.
Existem, na literatura, diversas definições para os ciclos de implementação de BPM, e
cada autor propõe o seu próprio método de realização dessa atividade. A busca em Baldam,
Valle e Rozenfeld (2014) indica o mapeamento por etapa em dois momentos distintos, a saber,
o atual e o futuro, ambos envolvidos com a análise, a modelagem e a otimização dos processos;
já a ABPMP (2013) propõe que o mapeamento deve envolver quatro áreas de conhecimento o gerenciamento de processos de negócios, a modelagem de processo, a análise de processos, e
o desenho de processos, respectivamente.
Merece consideração a Metodologia Gauss de mapeamento para BPM, a ser aplicada
nesta pesquisa. Tal metodologia encontra-se alinhada ao BPM CBOK (Business Process
Management Common Body of Knowledge / Corpo Comum de Conhecimento em
Gerenciamento de Processos de Negócio) V2 amplificado, com quatro etapas; a primeira traz
as conceituações da gestão orientada à entrega; a segunda apresenta a modelagem com o estado
atual dos processos, cujos informes podem ser obtidos por meio de entrevistas com os
executores envolvidos; a terceira envolve a análise de processos, na via da interpretação e
identificação de possíveis gatilhos de insatisfação a serem ajustados; a quarta etapa consolidase com o futuro mapeamento a ser efetuado, mediante redesenho do processo a funcionar,
conforme aprofundado na seção mais adiante.

3.2.2.1 Business Process Management Notation (BPMN)

Para favorecer a padronização dos símbolos e das regras dos processos organizacionais,
existem diversos tipos de notações desenvolvidas ao longo do tempo. Em alguns casos, podem
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ser utilizadas mais de uma para diferentes estágios, níveis ou finalidades na modelagem, como
apontam Pavani Junior e Scucuglia (2011) e ABPMP (2013). Segundo Valle e Oliveira (2016),
as linguagens de notação mais difundidas atualmente são: BPMN (Business Process Madeling
Notation / Notação de Modelagem de Processos de Negócio), UML (Unified Modeling
Language / Linguagem de Modelagem Unificada), IDEF (Integrated Computer Aided
Manufacturing Definition / Definição de Fabricação Assistida por Computador Integrada) e
EPC (Event-driven Process Chain / Cadeia de Processos Orientada a Eventos).
Das notações anteriores, de acordo com Valle e Oliveira (2016), com exceção da
notação BPMN, as outras técnicas são: proprietárias, ou incompletas, ou incompatíveis com
outros modelos, particularmente aqueles que empregam recursos tecnológicos. Ou seja,
apresentam limitações para sua utilização. O BPMN é a notação gráfica mais amplamente aceita
pelas organizações para modelagem de processo, como apontado por diversos autores como
Pavani Júnior e Scucuglia (2011), Sordi (2018), Baldam, Valle e Rozenfeld (2014), ABPMP
(2013), Freitas (2013) e Valle e Oliveira (2016). Esta simbologia é um arquétipo de notação
gráfica desenvolvido para favorecer a compreensão para todas as partes interessadas.
De acordo com Sordi (2018), a primeira versão da notação BPMN disponibilizada pela
BPMI.org foi elaborada em 25 de agosto de 2003. Sua origem envolve o propósito de ser uma
notação padrão de comunicação entre todos os envolvidos com o processo de negócio. Essa
notação foi elaborada para descrever, de modo coordenado, o sequenciamento dos processos
que ocorre nos vários níveis de interação de um conjunto de atividades relacionadas, segundo
OMG (2018).
Valle e Oliveira (2016) entendem que o BPMN fornece uma notação que representa um
único modelo de diagrama BPD (Business Process Diagram / Diagramas de Processos de
Negócio), o qual contém um conjunto básico de elementos suficientes para o desenho das mais
variadas modelagens semelhantes aos de um fluxograma. Os elementos básicos do BPMN são
compostos por quatro categorias, a saber os objetos de fluxos, os objetos de conexão, os
artefatos e as raias ou Swimlanes , segundo OMG (2018). O Quadro 13 mostra o detalhamento
dessas categorias.
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Quadro 13 - Detalhamento dos elementos básicos de BPMN
Categorias

Elementos

Detalhamentos
1.1 Eventos/acontecimentos –Trata-se do elemento que inicia um
processo. Existem três tipos, sendo: inicial, intermediário e final.

1. Objetos de
Fluxos

1.2 Atividades –Trata-se de um título genérico para o trabalho executado
em uma organização. Os tipos de ações são: atividades e subprocesso.

2. Objetos de
ligação

1.3 Gateway – Trata-se do elemento que representa uma estrutura de
decisão. Usados para controlar as divergências e as convergências de
fluxo de sequência em um processo.
2.1 Fluxo Sequencial – Usa-se para mostrar a ordem (a sequência) na
qual as atividades são realizadas em um processo.
2.2 Fluxo de Mensagens – Utilizado para mostrar o fluxo de mensagens
entre dois participantes do processo (entidades comerciais ou funções
empresariais) que enviam e recebem.
3.1 Piscina – representa um participante em um processo. Também atua
como um recipiente gráfico para particionamento de um conjunto de
atividades de outras piscinas.

3. Swimlanes

3.2 Pista – é uma subpartição dentro de uma piscina e estende todo o
comprimento da piscina, seja verticalmente ou horizontalmente. São
utilizadas para organizar e para categorizar atividades.
4.1 Objetos de dados– mecanismo apropriado para mostrar como os
dados são necessários ou produzidos por atividades. São conectados às
atividades mediante associações.
4. Artefatos
4.2 Anotações – constituem um mecanismo para um modelador fornecer
informações de texto adicionais para o leitor de um diagrama BPMN.
Fonte: Traduzido e adaptado de OMG (2018).

Valle e Oliveira (2016) enfatizam que as duas principais inconveniências no emprego
do BPMN são respectivamente, o fato de ele não ser destinado ao manuseio de diferentes
perspectivas, pois, seu foco é em processos; e ele não possuir boa integração com outras
ferramentas, já que depende da sua representação textual, tornando essa conexão parcialmente
satisfatória. Ainda para o autor, os principais benefícios do BPMN são a padronização e a gestão
feitas pela OMG; o suporte a uma grande diversidade de ferramentas de modelagem; a
possibilidade da evolução para o padrão XPDL (XML Process Definition Language /
Linguagem de definição de processos) 2.0 e a possibilidade de conversão do desenho DPN para
a linguagem de processo de negócio BPEL (Business Process Execution Language
Linguagem de Execução de Processos de Negócios).

/
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3.2.3 Conceitos sobre a Metodologia Gauss para mapeamento de processos
A Metodologia Gauss é brasileira, e existe há mais de duas décadas, sendo aperfeiçoada
no direcionamento da aplicação da gestão orientada à entrega por intermédio de objetos, no
contexto empresarial. Tem relação ao Mapeamento e à Gestão por Processos, de acordo a
Pavani Júnior e Scucuglia (2011). Segundo os autores, o livro que contém a metodologia Gauss
é uma alternativa para o mapeamento de processos alinhada e integrada ao BPM CBOK
(Business Process Management Common Body of Knowledge / Corpo Comum de
Conhecimento em Gerenciamento de Processos de Negócio) V2, sem se limitar a ele.
Pavani Júnior e Scucuglia (2011) prescrevem que o objeto é o resultado entregável nas
formas física ou virtual daquilo que a atividade é capaz de gerar. Este conceito contempla a
uma lógica; cada cargo é incumbido de várias atribuições específicas que podem ser exercidas
por diversos profissionais, sendo que, cada ocupante dessas funções têm a responsabilidade; de
atender e de entregar o mesmo resultado, em uma rotina denominada como metodologia de
objeto, conforme abordam os citados estudiosos Pavani Júnior e Scucuglia (2011).
Ainda Pavani Júnior e Scucuglia (2011) afirmam que esse conceito de objeto adotado
na realidade do desenho do fluxo organizacional é relativamente inovador. Portanto, faz-se
imprescindível uma nova nomenclatura para diferenciar um processo ou atividade. Esses
autores definiram que o título de um objeto deve ser formado por dois componentes, tais como:
I) iniciar com um substantivo, um vocábulo referente ao que designa a entrega e II) ser seguido
por uma palavra ou um grupo de palavras que o definem. Por meio do segundo termo, os
funcionários terão a noção de qual objeto se trata.
Vale registrar que, conceitualmente, a qualidade de uma gestão estruturada passa
primeiro pelo mapeamento; é como afirmam Pavani Júnior e Scucuglia (2011), ao tratarem
sobre a compra ou a utilização de software de gestão, como o ERP (Enterprise Resource
Planning / Planeamento de Recurso Corporativo) e outros. Os autores indicam mapear e
otimizar primeiramente os processos, com foco na atividade, evitando risco de automatizar com
erro. O processo de mapeamento, de acordo com os autores, deve ser realizado sob a perspectiva
dos indivíduos entrevistados, sem a necessidade do prévio desenho das atividades nas demandas
específicas em áreas alheias àquelas em levantamento, ou das demandas vinculadas à
responsabilidade gerencial.
Como visto em Pavani Júnior e Scucuglia (2011), a Metodologia Gauss recomenda a
modelagem de processos de baixo para cima e de fora para dentro. Para os autores, as entrevistas
devem começar pelos indivíduos que exercem cargos ou funções ligadas mais próximas ao
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ambiente externo. Na Figura 12, há o fluxo da modelagem atual e, no Quadro 14, o seu
detalhamento.

Figura 12 - Modelagem do estado atual
Entrevistas

Desenho dos fluxos

Validação dos fluxos

Desenho final
Fonte: Adaptado de Pavani Júnior e Scucuglia (2011, p. 48).

Quadro 14 - Etapas da modelagem atual
Ações

Detalhamento

1. Entrevistas

Refere-se às entrevistas com os profissionais da instituição.

2. Desenho dos fluxos

Diz respeito à representação do primeiro desenho realizado após as entrevistas.

3. Validação dos fluxos

Ocupa-se da homologação dos fluxos pelos profissionais da organização.

4. Desenho final

Corresponde ao desenho final do fluxo de trabalho.

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Pavani Júnior e Scucuglia (2011).

É importante ressaltar que, durante a interlocução, é recomendado o uso de uma
projeção visual, a fim de que o entrevistado possa conduzir o desenho que está sendo produzido.
Segundo orientação de Pavani Júnior e Scucuglia (2011), essa visualização permite que o
entrevistado adquira clareza na descrição do fluxo do processo, permitindo que ele prontamente
valide a formatação do modelo criado.

3.2.3.1 Análise de processos de negócios

De acordo com Pavani Júnior e Scucuglia (2011), a análise de processos de negócios é
um conjunto de práticas que favorecem a comunicação entre as partes interessadas de modo a
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levar a compreensão dos modus operandi das organizações. Além disso, os autores declaram
que essa avaliação oportuniza o surgimento de soluções que promovam o alcance das metas,
como a compreensão do real funcionamento da instituição, a identificação das capacidades que
a entidade detém ou necessita, o estabelecimento de planos de ação, a definição das formas de
comunicação entre os diversos setores e a compreensão das formas de interação das partes
interessadas.
É importante destacar que essa fase é o primeiro passo para compreender melhor,
definir ou atualizar um processo. De acordo com a ABPMP (2013), esta etapa possibilita
entender o processo no tocante às atividades, aos resultados e às capacidades, para atender aos
objetivos pretendidos. Ainda sob a ótica destes autores, poucas pessoas sabem como o trabalho
é realmente executado. Assim, reveste-se de particular importância a aplicação desse estágio
para a proposta de melhoria significativa para processo.
A metodologia Gauss divide a análise de processos de negócios em três circunstâncias:
abordagem out-process (fora do processo); abordagem on-process (sobre o processo); e
abordagem in-process (no processo), como visto em Pavani Júnior e Scucuglia (2011). No
entanto, para a investigação de um setor específico não seria possível utilizar todas elas.
Portanto, precisou-se adaptar a técnica para a aplicação da perspectiva in-process, a qual sugere
algum erro em decurso ou um gatilho que não está correto.
Como verificado em Pavani Júnior e Scucuglia (2011), essa etapa pode gerar resultados
tangíveis na busca de melhorias e de valor significativo para a organização, porém requer muito
esforço e dedicação. Assim, é importante priorizar os processos mais críticos e que impactam
mais fortemente o negócio. Dessa forma, Neumann (2013) afirma que o gestor da organização
deve primar por priorizar os processos críticos que colocam em risco grande quantidade de
recurso ou cujo resultado gera maior impacto nos clientes internos ou externos. Logo, deve-se
utilizar uma ferramenta de priorização para a escolha dos processos mais prioritários. Neste
estudo, para efetuar essa escolha, adotou-se a Matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência).
Merece registrar que, para descobrir os processos críticos, recomenda-se utilizar a
Matriz GUT, abordada em Bezerra et al. (2012); esses estudiosos entendem que essa é uma
ferramenta de qualidade, principalmente para definir racionalmente as prioridades dos
processos ou problemas, com o intuito de solucioná-los. Os autores prescrevem que as
operações devem ser selecionadas consoante critérios claramente determinados; assim,
permite-se descobrir soluções basilares na organização; consideram-se prioritários, por
exemplo, os critérios de gravidade, de urgência e de tendência.
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Para Junior et al. (2015), a matriz é uma representação dos potenciais riscos que busca
priorizar os problemas e analisar os riscos para minimizar os impactos. Geralmente, é utilizada
a atribuição de um número inteiro entre 1 e 5 para cada dimensão GUT. O Quadro 15 apresenta
a diagramação sintética de pontos e por critérios de avaliação pela Matriz GUT.
Quadro 15 - Descrição dos pontos e critérios para avaliação da Matriz GUT
Critérios

Pontos

1

2

Gravidade

Problema
sem
gravidade.

Urgência

Situação
pode
esperar.

Problema
com pouca
gravidade.
Pouca
urgência,
pode
esperar um
pouco.

Situação
Situação irá
não irá
piorar a
Tendência
mudar,
longo
caso nada
prazo.
seja feito.
Fonte: Oliveira et al. (2016, p. 6).

GxUxT

3

4

5

Problema
grave.

Problema
muito
grave.

Problema
extremamente
grave.

1x2x3x4x5
=120

Deve ser
resolvido o
mais rápido
possível.

Situação
urgente.

Intervenção
imediata.

1x2x3x4x5
=120

Situação irá
piorar a
médio
prazo.

Situação irá
piorar a
curto
prazo.

Situação vai
piorar
imediatamente,
caso nada seja
feito.

1x2x3x4x5
=120

A análise de processos de negócios visa encontrar as necessidades de melhorias que
podem transformar os processos a fim de torná-los mais eficazes e eficientes. Essa etapa está
ligada diretamente ao ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act / Planejar, Executar, Checar e Agir),
no qual a análise parte de um entrave ou gargalo diagnosticado, que prejudica as operações,
como apontam Pavani Júnior e Scucuglia (2011). Esses autores afirmam que esse tipo de análise
é a mais comum e a mais debatida em diversas literaturas de BPM, sendo efetuada por meio de
gatilhos que viabilizam verificar as necessidades de melhoria dos processos. O Quadro 16
apresenta o detalhamento de oito gatilhos da Metodologia Gauss.
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Quadro 16 - Oito gatilhos da Metodologia Gauss
Gatilhos

Detalhamento

Corresponde ao descontentamento com os indicadores do processo. São os resultados
dos indicadores que devem ser analisados perante três variáveis: custo, capacidade e
qualidade.
Consiste na ocorrência de variação do desvio padrão do indicador. É a análise da
2. Viabilidade de
variabilidade de desempenho de processos com o objetivo de reduzir as variações
indicadores
dos indicadores.
Trata-se do processo que forma fila para passar para o próximo processo. Condiz
3. Gargalo
com a análise da demanda dos processos com o objetivo de aprimorar as rotinas
necessárias.
Ocupa-se da quantidade de mudanças de responsável pelo processo, isto é, a análise
4. Handoff
da mudança de responsabilidade do processo com o objetivo de reduzir o número de
handoff.
Aborda a premissa de que as interações humanas são mais suscetíveis a erros e
5. Interações
instabilidade. Análise da oportunidade de automatizações a fim de reduzir ao
humanas
máximo a interação humana.
Corresponde às necessidades de atenção aos processos que interagem com o cliente.
6. Interações externas É a análise específica dos pontos de interações com o cliente na busca de superar
suas expectativas.
Trata-se de parte das políticas, das normas e dos padrões que influenciam o
7. Regras de negócio
comportamento do negócio. Refere-se à análise das regras do negócio com o objetivo
de reduzi-las, torná-las simples, reduzir erros de processos e agilizar sua execução.
Os eventos que acionam esse gatilho são todos os pontos que possuem algum tipo de
8. Gaps
entrave. Geralmente são obtidos por meio da força de trabalho ao apontar
determinados eventos que estão atrapalhando a execução do processo.
Fonte: Adaptado de Pavani Júnior e Scucuglia (2011).
1. Resultado-alvo de
indicadores

Como observado no Quadro 16, são apresentados oito gatilhos que o profissional deve
considerar no diagnóstico da análise de processos, com o propósito de identificar as
necessidades ou oportunidades de melhoria.

3.2.3.2 Modelagem futura

Para Pavani Júnior e Scucuglia (2011), geralmente, o mapeamento futuro utiliza a
mesma notação da modelagem atual, no entanto, nesta fase o desenho recebe o incremento das
correções dos problemas identificados das novas atividades e da adição das necessidades de
melhorias advindas da análise de processos. Os autores afirmam que essa fase produz a
representação final da benfeitoria de um processo e de como a sucessão das ações deverá ser.
Pavani Júnior e Scucuglia (2011) orientam que a proposição de aperfeiçoamentos na
modelagem futura depende do resultado da análise e carece do uso de um ou mais princípios
conceituais para apoiar a melhoria de processos. Assim, para cada gatilho apresentado na etapa
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de análise de processos de negócios, pode-se aplicar uma ou mais soluções para o modelo
futuro. No Quadro 17, há as possíveis soluções para o modelo futuro.
Quadro 17 - Possíveis soluções para o modelo futuro
Gatilho da
análise

Possíveis soluções

Detalhamento

1.1.1 Trata-se da não interrupção do sequenciamento das
atividades que agregam valor para a organização.
1.2 Assegurar qualidade
1.2.1 Consiste em investir tempo e dinheiro no início do
no início
processo, objetivando solucionar ineficiências no início.
2.1 Padronização de
2.1.1 Consiste em solucionar as variações excessivas de
processos
processos, por meio da padronização do trabalho.
2. Variabilidade
de indicadores
2.2.1 Refere-se à solução de substituir um trabalho manual
2.2 Automatização
por procedimentos automáticos realizados por uma máquina.
3.1 Melhorar os pontos
3.1.1 Trata-se da solução que objetiva minimizar ou
3. Gargalo
de gargalo
automatizar o ponto de gargalo diagnosticado.
4.1.1 Essa solução objetiva a diminuir ou automatizar as
4.1 Minimizar handoffs
transferências de responsabilidade sobre o processo.
4. Handoff
4.2 Minimizar o
4.2.1 Trata-se da solução que objetiva minimizar o
envolvimento de pessoas envolvimento de pessoas.
5.1 Designação de
5.1.1 Constitui-se de tarefas movidas de um departamento
atividades
para o outro, sem transferência operacional.
5. Interações
humanas
5.2.1 Refere-se à solução de substituir um trabalho manual
5.2 Automatização
por procedimentos automáticos realizados por uma máquina.
6.1 Foco nas interações
6.1.1 Corresponde à adequação dos pontos de contato da
com clientes
organização que devem superar as expectativas do cliente.
6. Interações
6.2 Ponto Único de
6.2.1 Essa solução objetiva eliminar os problemas de
externas
Contato (PUC)
transferências múltiplas.
6.3.1 Trata-se da solução que objetiva atender aos processos
6.3 Processos separados
de formas diferentes, considerando suas particularidades.
7.1 Criação de regra de
7.1.1 Consiste na solução de criar normas, regras e políticas
negócio
que direcionam decisões relacionadas ao negócio.
7. Regras de
negócio
7.2.1 Consiste em contratar uma empresa para ser
7.2 Terceirizações
responsável pelos processos.
8.1 Análise de
8.1.1 Trata-se de todos os ventos no sequenciamento das
8.1 Variadas
gaps
atividades que possuem algum entrave.
Fonte: Adaptado de Pavani Júnior e Scucuglia (2011).
1. Resultado-alvo
de indicadores

1.1 Pensamento Lean

3.3 Definição sobre inovação
Entre as muitas definições de inovação existentes na Administração Pública, o
documento publicado pela comissão Europeia por Bason (2013), descreve a inovação como um
processo de criação ou execução de novas ideias com o objetivo de gerar valor para a sociedade,
abrangendo processos existentes ou os novos processos internos e externos à administração
pública. Embora essa temática tenha obtido grande destaque ultimamente, devido à mudança
na economia e na administração pública, como visto em Cavalcante et al. (2017), a inovação
no setor público não é recente. O trabalho de Schumpeter, Theory of Economic Development/
Teoria do Desenvolvimento Econômico, de 1934, foi pioneiro em conceituar e esclarecer a
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relação entre inovação tecnológica e desenvolvimento econômico. Após os estudos realizados
por Schumpeter, uma multiplicidade de análises sobre o assunto se construiu de modo
constante, passando por diversas áreas de conhecimento (tecnologia, engenharia, finanças etc.)
e setores (econômicos e administrativos), segundo apontam Cavalcante et al. (2017).
No setor privado como visto no Manual de Oslo OCDE (2005), documento divulgado
pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), uma das
principais referências internacionais sobre inovação em empresas com atividades de negócios
(comerciais), inovação é um processo contínuo, e para ser considerada deve, no mínimo, ser
nova ou significativamente aprimorada, constituindo-se requisito básico para um produto,
processo, método de marketing ou organizacional. Ademais, como prescreve a Fundação
Nacional da Qualidade (FNQ, 2017) existem diversos tipos de inovação, que variam conforme
a natureza, o tamanho e as metas de uma empresa. Graças a isso, há diferentes maneiras de
categorizá-las. Ainda para FNQ, saber identificar a espécie de inovação ajuda no planejamento
e no gerenciamento do seu avanço. Assim, na Figura 13 são apresentadas seis formas de
classificar a inovação e no Quadro 18 está o seu detalhamento.
Figura 13 - Tipos de inovação
Voltada para dentro da
organização

Organizacional

Gestão

Tecnológica

Fonte: Adaptado de FNQ (2017a, p. 6).

Posição

Processo

Voltada para o mercado

Modelo de
negócio

Paradigma

Produto
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Quadro 18 - Detalhamento dos tipos de inovação
Tipos de
inovação

Detalhamento

Trata-se da execução de um produto novo ou significativamente melhorado no que diz
respeito às suas características. Incluem-se aprimoramentos em especificações técnicas,
componentes e materiais, segundo OCDE (2005).
Ocupa-se da execução de métodos novos ou significativamente melhorados para a criação
2. Processo
e a provisão de serviços. Objetiva a eficiência na forma pela qual os processos são
concluídos, segundo OCDE (2005).
Corresponde à implementação de uma nova política ou de um novo método (de
3. Gestão
planejamento, pesquisa, gestão de pessoas, organização do trabalho, atuação em redes
etc.), de acordo com a FNQ (2017).
Refere-se à criação de um novo Modelo de Negócio, com uma nova proposta de valor e
4. Modelo de
com um conjunto de blocos constituintes novos ou signiﬁcativamente modificados,
negócio
segundo FNQ (2017).
5. Posição
Trata-se das mudanças no contexto em que produtos/serviços são introduzidos.
6. Paradigma
Diz respeito às mudanças nos modelos mentais básicos que norteiam o que a empresa faz.
Fonte: Adaptado de FNQ (2017a, p. 6-7) e OCDE (2005).
1. Produto

Segundo a FNQ (2017a), para que uma melhoria seja considera inovação, é necessário
que ela traga resultados positivos para a organização e para seus stakeholders/partes
interessadas. Sob tais perspectivas, a inovação se vincula à melhoria de processos,
implementação de novos produtos, procedimentos e serviços.
3.3.1 Inovação de processos
Pode-se dizer que o processo de inovação é uma sequência de atividades ou de etapas
que facilitam a melhoria de um modelo de negócio. Neste contexto, para FNQ (2017) fica claro
que ao se observar os arquétipos de inovação, como o funil de desenvolvimento, o modelo
Stage-Gates, o Penthatlon, a cadeia de valor da inovação, etc., apresentam uma sequência
ordenada de etapas que possibilitam às instituições alcançarem seus objetivos, graças às
transformações empreendidas, segundo FNQ (2017).
De modo geral, reitera-se que a criação de novos produtos é encarada como o principal
meio de inovação mercadológica. No entanto, Tidd e Bessent (2015) esclarecem que a inovação
de processos exerce uma função estratégica importante. Para os autores, a capacidade de
implementar o que ninguém consegue fazer ou ser apto a executar da maneira mais eficiente ou
aprimorada, constitui-se uma vantagem considerável. A título de exemplo, o Japão possui
domínio em diversos segmentos de fabricação desde o final do século XX, quando a
padronização consistente de processos inovadores resultou na sua competência superior de
produção, como verificado em Tidd e Bessent (2015).
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4. METODOLOGIA

A metodologia visa elucidar os métodos adotados no desenvolvimento da investigação.
Como bem asseguram Cooper e Schindler (2016), para o pesquisador construir um bom estudo,
deve-se seguir métodos científicos, como procedimentos sistemáticos e de base empírica.
Segundo os autores, a pesquisa pode ser descrita como um conjunto de processos metodológicos
utilizados a fim de encontrar soluções para problemas propostos. Nesse sentido, essa seção tem
a finalidade de apresentar os processos metodológicos operacionalizados na elaboração desta
dissertação.

4.1 Classificação da pesquisa

A compreensão da classificação da pesquisa é abordada em Lakatos e Marconi (2017),
e permite distinguir e reconhecer as mais variadas formas de investigação, possibilitando ao
pesquisador escolher a mais adequada, conforme os objetivos pretendidos. Esta dissertação
pode ser caracterizada, quanto às suas metas, como uma pesquisa exploratória, de natureza
descritiva, com abordagem qualitativa, como fundamenta Gil (2008). Segundo esse estudioso,
a pesquisa exploratória tem o propósito de esclarecer conceitos e ideias, em busca de maior
afinidade com o tema; e a pesquisa descritiva tem o propósito de delinear o fato ou o fenômeno
em face de uma realidade. É como se propõe este estudo sobre BPM, envolvendo fatos,
situações, problemas pendentes de melhor tratamento no campo do saber.
Para Creswell (2007), a pesquisa qualitativa é apropriada quando o evento investigado
se apresenta como novo, complexo ou dinâmico, sendo o contexto difícil para identificação das
variáveis relevantes ou quando a teoria não descreve o fenômeno. Além disso, ressalta que a
abordagem exige do pesquisador um aprofundamento detalhado sobre um determinado assunto
volátil ou que não é encontrado na literatura. Desse modo, este estudo pretende entender a
realidade atual de um setor para poder propor inovação nos processos de negócios.
Quanto à abordagem qualitativa, segundo Richardson (2015, p. 79) citado por Lakatos
e Marconi (2017), sua diferença predominante é a não utilização de técnicas estatísticas para o
embasamento de um problema. Ou seja, não se atenta para a representação numérica, mas sim
para o entendimento aprofundado das características situacionais. Ainda de acordo com Lakatos
e Marconi (2017), os métodos fundamentais de coleta de dados em uma pesquisa qualitativa
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são: a entrevista, a observação e a história de vida. A Figura 14 retrata como esta investigação
é classificada.
Figura 14 - Classificação da pesquisa
Abordagem

Pesquisa
Qualitativa

Método

Estudo de caso

ntosObjetivos
ntosNatureza

Exploratória e
Descritiva
Aplicada

Fonte: Elaborado pelo autor.

Essa tarefa investigativa também pode ser classificada como pesquisa aplicada. Para
Cooper e Schindler (2016), existem dois tipos de pesquisa: a de natureza aplicada, que se
concentra na prática em resolução de problemas; e a pura ou básica, também alicerçada na
resolução de problemas, porém abrange a busca em resolver questões intrincadas ou produzir
novos conhecimentos teóricos sobre ações de desempenho ou de decisões políticas.
Já sob a ótica de Prodanov e Freitas (2013), a pesquisa aplicada é utilizada por quem
quer gerar conhecimento a partir da efetuação prática de soluções de problemas singulares. Para
os autores, esse tipo de investigação compreende verdades e interesses locais do contexto
investigado. Devido aos fins almejados, este estudo dedica-se à aplicação em uma realidade
específica de uma organização, a modelagem para BPM de um setor de tecnologia da
informação e comunicação de uma instituição de ensino superior da região Norte do Brasil.

4.2 Método

Para a realização deste trabalho, adota-se o método de estudo de caso, por retratar a
investigação de um único objeto, a partir do choque de ideias entre o contexto do referencial
teórico e a realidade observada. De acordo com Yin (2015), um estudo de caso possibilita ao
pesquisador estudar um fenômeno atual de maneira aprofundada, por meio de um ou mais casos.
O autor ressalta a importância desse artifício, pois surge do desejo de compreender fenômenos
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sociais complexos, nos quais a relação entre a realidade e o contexto não está evidentemente
clarificada.
Para Lakatos e Marconi (2017), o estudo de caso visa o detalhamento de uma realidade,
considerando todos os seus elementos. Nessa perspectiva, esta pesquisa tem o propósito de
efetuar um estudo de caso em um setor de TI de uma instituição de ensino superior, procurando
conhecer as limitações, bem como elaborar uma proposta de inovação de processos de negócios
requerida na gestão de TI em face do contexto investigado.

4.3 Procedimentos adotados

Após definir o método de estudo de caso, as etapas foram encaminhadas para
desenvolvimento e execução da pesquisa. Assim, os procedimentos escolhidos seguem três
fases. A primeira refere-se ao planejamento do estudo, o que envolve o levantamento
bibliográfico, a pesquisa documental na unidade e a elaboração do plano de trabalho. A segunda
etapa condiz com o mapeamento, abrange as entrevistas com os responsáveis e a aplicação da
metodologia. A terceira apresenta os resultados da modelagem do estado atual e o mapeamento
futuro, bem como os apontamentos necessários para a mudança na gestão.
Como exposto no referencial teórico, utiliza-se a Metodologia Gauss de mapeamento
para BPM como base nesta investigação. Esta encontra suporte nas concepções da teoria de
sistemas e da teoria de contingência. Para melhor entendimento de cada estágio, cria-se um
fluxo com a notação BPMN, utilizando-se o software Bizagi Process Modeler, versão
3.1.0.011. As etapas dos procedimentos desta pesquisa e o seu detalhamento encontram-se
relacionados na Figura 15 e no Quadro 19.
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Figura 15 - Fluxo das etapas dos procedimentos metodológicos

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.
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Quadro 19 - Detalhamento dos procedimentos metodológicos
Fases

Detalhamento

1.1. Levantamento de conteúdo bibliográfico para a pesquisa e o dimensionamento teóricos,
focando nos autores e nos temas que contêm informações sobre inovação, tecnologia da
informação, mapeamento e BPM;
1. Planejar o
1.2. Pesquisar documentos da unidade: trata-se de investigar os principais documentos
estudo
relacionados ao setor, tais como o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o Plano
Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), o portfólio e o catálogo de serviços;
1.3. Elaboração do plano de trabalho: trata-se da elaboração de um cronograma de
entrevistas e reuniões com os responsáveis do setor investigado.
2.1. Mapeamento atual: trata-se da sistemática da coleta de informações relacionadas ao
fluxo do trabalho executado, a fim de criar o desenho de todos os processos por meio das
entrevistas que foram realizadas o auxílio de um formulário, documento no apêndice A. Esta
atividade foi atingida com uma projeção visual, por meio da notação BPMN e o software
Bizagi Process Modeler;
2.2. Validar mapeamento atual: trata-se do confronto envolvendo dois ou mais profissionais
para discutir o real funcionamento do processo, a fim de evitar erros e validar o fluxo
2. Mapear os
desenhado.
processos
2.3. Aplicar Matriz GUT: trata-se da aplicação da ferramenta Matriz GUT para identificar
os processos mais críticos da unidade investigada;
2.4. Analisar processos de negócios: trata-se de compreender melhor os processos
selecionados por meio do diagnóstico dos gatilhos propostos pela metodologia Gauss;
2.5. Mapeamento futuro: trata-se da representação gráfica de uma perspectiva futura, sendo
aplicado as soluções de melhorias com base nas etapas anteriores;
2.6. Validação futura: trata-se da entrevista envolvendo mais de um responsável pelo
processo, a fim de validar o novo desenho proposto,
3.1 Resultado do mapeamento dos processos: trata-se dos resultados do mapeamento em
face das teorias aplicadas nesta investigação;
3. Apontar os
3.2 Resultado sobre a identificação dos processos mais críticos de TIC na instituição
resultados
pesquisada;
3.3 Proposta da inovação requerida na gestão de TIC na instituição pesquisada.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Para o embasamento desta pesquisa, foram efetuadas consultas em diversos artigos em
periódicos indexados em Scopus, Google Scholar, periódicos Capes, Web of Science e Springer
Link. Efetuou-se buscas em diversas bibliotecas digitais de teses e dissertações, tendo como
fontes instituições como a Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), a Universidade
Federal de Rondônia (UNIR), a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS).
O levantamento de conteúdo bibliográfico focaliza os autores e os temas que contêm
informações sobre inovação, mapeamento, modelagem de processos, gestão por processos e
BPM.

O preparo teve auxílio do software de análise de dados qualitativos Nvivo, que

possibilitou obter um arsenal organizado de conteúdo relacionado com a investigação de forma
centralizada.
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4.4 Coleta de dados

De acordo com Lakatos e Marconi (2017), a coleta de dados indica como a investigação
é realizada e deve expor a relação dos instrumentos referente às técnicas utilizadas. Carvalho
(1989) afirma que essa etapa indica a iniciação propriamente dita da pesquisa, com a realização
da busca por dados. Desse modo, na instrumentalização para a coleta de dados adotou-se nessa
tarefa a pesquisa documental, a pesquisa bibliográfica, a entrevista semiestruturada, a matriz
GUT, a observação direta e as reuniões.
Na percepção de Oliveira (2007), a pesquisa documental é caracterizada por buscar
informações em fontes que não receberam qualquer análise científica, como, por exemplo,
boletim, diário oficial, revistas, relatórios, registros oficiais, entre outros. Na realidade
investigada, utilizou-se documentos publicados em site, notícias e formulários.
De acordo com Prodanov e Freitas (2013), o levantamento bibliográfico proporciona ao
pesquisador uma gama de trabalhos executados a respeito do tema escolhido, são produções de
valor científico e que contribuem para a obtenção de informações para a investigação, como as
revistas científicas, as monografias, as dissertações, as teses, os livros e os artigos científicos.
Como verificado por Canello (2015), as entrevistas são as técnicas comumente
empregadas para o levantamento dos dados sobre os processos em uma organização. Lakatos e
Marconi (2017) definem a entrevista como a conversação feita por duas pessoas, de maneira
metódica e verbal, em busca de informações sobre determinado assunto. Dessa forma, elaborouse um formulário para auxiliar na entrevista dos sujeitos da pesquisa, o qual foi adaptado de um
modelo proposto por Pavani Junior e Scucuglia (2011), contendo um total 11 (onze) perguntas
e está disponível no Apêndice A desta dissertação.
Os sujeitos da pesquisa foram os profissionais que detêm o conhecimento dos
procedimentos realizados na unidade do setor de TI investigado. A coleta de dados ocorreu com
as entrevistas de 10 (dez) dos 16 (dezesseis) funcionários pertencentes ao setor investigado,
sendo um diretor, um coordenador, três analistas de TI, um técnico de TI, três técnicos de
laboratório e um assistente de TI, tendo duração de 1 hora e 20 minutos cada entrevista. Durante
a entrevista, foram utilizados o formulário e a projeção do fluxo no software Bizagi. Antes de
cada entrevista, explicou-se o objetivo dela e alguns conceitos sobre a metodologia aplicada. Já
as reuniões para a validação foram realizadas com dois ou mais funcionários que trabalhavam
diretamente com os processos mapeados nas entrevistas.
Após o levantamento dos processos com a realização da entrevista, realizou-se a
aplicação da Matriz GUT (Apêndice B), uma ferramenta de qualidade utilizada para identificar,
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de forma racional, quais dentre os objetos levantados eram os mais críticos e que deveriam ser
priorizados. Assim, essa ferramenta foi aplicada em uma reunião com os gestores, diretor e
coordenador, com o fim de descobrir o que deve ser melhorado primeiro na organização,
considerando-se os critérios de gravidade, de urgência e de tendência.
Segundo Yin (2015), a observação direta é uma outra fonte de evidências, na qual o
investigador tem a oportunidade de fazer a observação no contexto do mundo real, podendo
verificar condições sociais e ambientais relevantes e ainda disponíveis, inclusive de investigar
a ocorrência de certos comportamentos em determinados períodos. Nesse sentido, como o
pesquisador tem acesso aos acontecimentos do setor, adota-se a observação direta.

4.5 Procedimentos éticos na pesquisa
A realização dessa atividade não envolveu experimento e nem trato de aspecto
envolvendo a emoção de indivíduos. Foram ouvidas pessoas mediante protocolo de
consentimento livre e informado. Com relação às portarias 466/2012 e 510/2016 resta claro que
o trabalho investigativo em nenhuma de suas fases chegou a contrariar com os ditames de ambas
normativas. A tarefa de pesquisa como está bem delineado em todo o documento, seguiu pelo
tratamento de fatos, situações, problemas, técnicos, processos elementos de natureza
tecnológica e processuais, dentre outros afins e correlacionados.
Seguindo ainda a ética na pesquisa, a tarefa se faz inominada, e em nenhuma de suas
etapas da redação aponta nomes de pessoas físicas ou jurídicas que importe em evicção de
direito. Ademais, atendendo ao mesmo protocolo ético da pesquisa, a tarefa busca maximizar
os benefícios e anular possíveis malefícios (o que em nenhum momento ocorreu), tendo o
trabalho reunido elementos que podem ser reproduzidos em qualquer organização, de modo a
trazer as melhorias em seus métodos e processos, o que devolve a este documento o seu caráter
de importância social e universal.
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5. ESTUDO DA INOVAÇÃO NOS PROCESSOS DE NEGÓCIO DE UM SETOR DE
TIC NA INSTITUIÇÃO FEDERAL PESQUISADA
A instituição pesquisada possui aproximadamente 10.904 discentes e 1.286 funcionários
públicos concursados. Todos esses atores dependem de uma infraestrutura tecnológica e de
comunicação suficiente para atender às demandas e às exigências das mais variadas categorias.
As atividades ligadas à tecnologia da informação em estudo são de responsabilidade de uma
diretoria de TI, vinculada ao campus sede da instituição. A unidade investigada possui de 16
funcionários para atender às necessidades advindas de todos os campi da instituição. São rotinas
relacionadas à tecnologia, comunicação e à informação; inclui tarefas on line, tendo a Internet
como apoio diário. As tarefas que executam, incluem ainda a manutenção de equipamentos de
TIC, atualização e o desenvolvimento de portais e de sistemas; ademais, efetuam-se backups,
criam-se e-mails, dentre outras múltiplas tarefas. Além do atendimento dos serviços de TIC, o
setor é responsável por coordenar as atividades e por traçar as políticas estratégicas na área de
TI, ou seja, atua em ações estratégicas, táticas e operacionais na instituição.
Os resultados aportados nesse compartimento dissertativo decorrem de levantamento
documental, consultas bibliográficas, apanhados por observação direta, entrevistas e reuniões
com os principais colaboradores na unidade, como o diretor, coordenador, analistas de TI,
técnicos e assistentes de TI e de laboratório, adiciona-se preparo de demonstrações por
diagramas de processo, elaboração e quadros, e demais instrumentos explicativos requeridos.
A tarefa investigativa teve três etapas, o que resultou no mapeamento dos processos de trabalho
de TIC da instituição; traz a identificação dos processos mais críticos de TIC e uma proposta
da inovação requerida na gestão, que passam a serem tratadas nos subtópicos a seguir, em
conformidade ao inicialmente delineado.

5.1 Resultado sobre o mapeamento dos processos de trabalho de TIC na instituição em
estudo
Na pesquisa de documentos na unidade, identificou-se que não havia acervo sobre o
diagrama processual ou sobre o fluxo das atividades inerentes ao setor. A informação fez-se
restritiva, o que sobremaneira dificultou os trabalhos investigativos propostos, já que Pavani
Júnior e Scucuglia (2011) esclarecem que na gestão orientada a entrega se faz fundamental à
documentação afim. Ora, inexistindo esse caráter disciplinador da ordem executória,
obviamente haverá uma dificuldade em periciar o estado da arte com todas as consequências
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relacionadas a um estudo sério; tal evento implica em redobrado esforço na interpretação dos
fatos relacionados à pesquisa.
Eis que os serviços no locus pesquisado são realizados com base nas experiências que
detém os funcionários, ou que eles conquistaram ao logo da sua atividade cotidiana na
instituição. Experimentaram erros e acertos, como é usual em instituições públicas de países
do terceiro mundo. Essas circunstâncias já eram previstas na pesquisa e, por isso, motivou-se a
prática de reuniões e entrevistas com os principais detentores de conhecimento técnico na
unidade de tecnologia da informação estudada.

5.1.1 Mapeamento em face da Teoria de Sistemas

Em entrevistas realizadas junto aos especialistas no setor investigado se fez possível
constatar que o processo de mapeamento é deveras complexo, em razão da instabilidade e da
dinâmica na atuação dos stakeholders, e na própria rotina operacional da unidade. Ademais, tal
complexidade se estende à realidade conjuntural da Instituição, considerando a diversidade de
padrões na execução dos processos, como de praxe em uma organização pública; este cenário
corrobora com os apontamentos de Freitas Júnior et al. (2015) e de Cordeiro; Silva e Souza
(2016).
As frequentes mudanças impõem efetividade nas adaptações, inclusive, nos meios de
ações de sistema nos quais tais passos de processo são inseridos em termos de tecnologia da
informação. Por exemplo, o objeto intitulado Serviço Webconferência chegou a possuir três
formas diferentes de ser realizado em menos de um mês. Desse modo, a aplicação da teoria de
sistemas na instituição, por envolver sistemas abertos, tem processos sujeitos às adaptações em
um ambiente cada vez mais dinâmico e instável, situação que está em conformidade com os
apontamentos de Batista et al. (2014). Registre-se que os processos interagem entre si, o que
provoca modificações na interação com o ambiente, situação está que corrobora com
Chiavenato (2014), quando este autor explicita sobre a perspectiva de interação sistêmica no
contexto em que ele opera na via de obtenção de aprendizagem e auto-organização.
A Figura 16 apresenta o fluxo atual do Serviço Webconferência mapeado na unidade
em estudo, agora utilizando a linguagem de notação BPMN, e o Software Bizagi Process
Modeler, aplicado como suporte neste levantamento.
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Figura 16 - Fluxo atual Serviço Webconferência

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.

O serviço webconferência demonstrado na Figura 16 acima permite uma comunicação
remota de dois ou mais indivíduos, em tempo real, por meio da internet. Para realizar esse
atendimento, a instituição utiliza a ferramenta Mconf, um dispositivo que permite a
comunicação remota entre indivíduos na Web; este elemento está disponível no site
www.conferenciaweb.rnp.br, pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), Organização
Social (OS) vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
(MCTIC). A instituição se vale dessa ferramenta em diversas ocasiões, como na transmissão de
defesas e teses de dissertações, de eventos, de treinamentos e no ensino a distância. Como essas
atividades envolvem recursos tecnológicos e de comunicação, o setor encarregado por dar
suporte é o setor de TI. As complexidades inerentes ao mapeamento desse objeto começam com
a entrevista aos especialistas do setor investigado; assim, os entrevistados informaram que há
alguns dias realizaram o serviço de uma forma diferente, fato que anuncia a real dinâmica nas
modificações do objeto ora referido. A solução aqui implica na área de responsabilização, que
doravante poderia centralizar ao gestor de área a otimização da rotina, por meio da promoção
de treinamento imediato aos operadores.
Outra dificuldade se refere à divergência entre o entendimento dos entrevistados sobre
as atividades que realizam. Registra-se que o analista entrega o Serviço de Webconferência de
uma forma diferente do assistente de TI. Ou seja, cada funcionário atende da forma que melhor
considera, implicando na criação de múltiplas rotinas para o mesmo objeto, de forma
indisciplinada e descontrolada, situação que corrobora com Pavani Júnior e Scucuglia (2011),
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quando afirma que a variação constante em processos decorre de procedimentos não
padronizados. Logo, a padronização nas rotinas e nos procedimentos inerentes ao serviço se faz
imprescindíveis, o que somente poderá ocorrer mediante a reestruturação dessa complexidade,
com o treinamento dos funcionários envolvidos no processo aos novos passos sistematizados.
As duas circunstâncias acima refletem no Objeto Serviço Webconferência no que se
refere à validação do fluxo no seu processo, ao passo que entrevistas apontam que inexiste
consenso entre os operadores desse sistema, quanto à função e à funcionalidade do objeto. A
falta de consenso sobre a função decorre da rotatividade de funcionários operadores do sistema,
visto que, os recém admitidos ingressam sem conhecimento específico sobre esse serviço
ofertado pela instituição; como é clara a precariedade na capacitação sistêmica desses novos
funcionários, a demora no aprendizado das novas funções pelo colaborador recém admitido
resulta em transtorno na identificação do mesmo na função de webconferência; principalmente
por que é este um serviço colocado à disposição dos usuários mediante login e senha. A
inexistência de consenso quanto à funcionalidade da webconferência decorre do excesso de
rotina, como explicitado acima, adicionado ao descontrole gerencial oriundo da falta de
processos documentados.
Inobstante a importância do serviço webconferência, nos erros comuns a uma instituição
jovem como a pesquisada, impera a adequação em seu desenho no fluxo que se apresenta. Além
da divergência por ausência de um procedimento padrão, a ferramenta Mconf é mantida por
terceiros, enquanto sofre modificações que impactam também nos serviços da instituição em
estudo. A exemplo específico, houve mudança na funcionalidade da tecnologia a cargo do órgão
detentor da ferramenta que não logrou aderência ao fluxo contínuo operante no setor em estudo,
com todas as consequências que esse incidente pode trazer no momento.
Saliente-se que, no contexto anterior, a Teoria de Sistemas contempla a relação de
interações com o ambiente, especialmente ao que se refere à soma das partes. Logo, as diversas
interações com o ambiente se configuram como um sistema, no qual os processos são
entendidos como o meio pelo qual se registram as relações entre o todo e as partes. São situações
que, neste mapeamento, vêm a corroborar com os apontamentos de Batista et al. (2014) e
Chiavenato (2014). Portanto, esse indicativo é de significativo instrumento para balizar a
Gestão por Processos em BPM, porquanto se considera o processo um meio pelo qual os
objetivos organizacionais podem ser alcançados, no formato indicado em ABPMP (2013).

66

5.1.2 Mapeamento considerando o pensamento sistêmico e consiliente
O mapeamento de processos na unidade em estudo segue em consonância ao
pensamento sistêmico, pois busca identificar e compreender os processos atuais e as interrelações entre seus elementos que integram o sistema. Esse fato corrobora com a FNQ (2015),
quando afirma o pensamento sistêmico, permitindo uma visão ampla de cada realidade na busca
da integração com todos os elementos executados em determinado contexto. Entretanto, a
pesquisa aponta que os envolvidos nesses procedimentos internos de TIC não dominam com
clareza o seu papel na execução de suas atividades no sistema, em decorrência do volume de
rotinas em execuções desordenadas, bem como da escassez de informação orientada no setor.
Essa falta de clareza nas execuções das atividades pelos funcionários, encontra-se em
contradição ao pensamento sistêmico, já que Pradella (2013) e FNQ (2015) afirmam que cada
pessoa deve entender o seu papel na organização, em todas as inter-relações, tanto internas
como externas.
Para seguir os preceitos do pensamento sistêmico foi realizada a modelagem dos
processos atuais. Envolveu as principais funções e os cargos do setor investigado; isso fez-se
possível obter uma perspectiva holística das ocorrências rotineiras, ação essa que é prescrita em
Chiavenato (2014), quando este autor aponta a via de ressignificação dos eventos internos e a
integração de temas que, usualmente, pertencem a âmbitos bem diferentes.
O resultado do mapeamento permitiu o desenho do fluxo de 46 objetos no setor de TIC
em estudo. Ali, aponta-se que alguns processos sazonais não foram lembrados pelos
funcionários e tiveram que ser omitidos nessa perícia. Esse esquecimento envolve aqueles
objetos incomuns nas rotinas internas e nas atividades gerenciais exercidas sobre demandas
específicas, fato esse já visto em Pavani Júnior e Scucuglia (2011).
O mapeamento atendeu à exigibilidade desta pesquisa, porquanto satisfaz ao elenco
teórico-conceitual, inobstante as restrições que não foram aplicadas nessa descritiva. Apesar
disso, não se pode considerar que o mapeamento corroborou de forma integral com o
pensamento sistêmico, uma vez que, não envolveu todos os setores da instituição, como
prescrito em FNQ (2015) ao atribuir as várias relações interdependentes, tanto interna como
externamente. Portanto, para alcançar esse requisito, o mapeamento deveria ser aplicado em
todos os setores da instituição pesquisada.
Outro ponto importante destacado em entrevista foi a redistribuição das ações no setor,
em decorrência do remanejamento de técnicos. Essa ocorrência favorece determinada visão
consiliente das atividades executadas, impondo aprendizado de rotina entre todos, sobre todas
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as tarefas em TIC; por consequência, quando um funcionário deixa o setor em estudo, repassa
aos seus colegas de trabalho essas atividades inconclusas. Passa-se, portanto, a ocorrer mais
uma oportunidade de conhecimento básico que se reinicia de forma superficial, incorrendo,
portanto, nos apontamentos de Pavani Júnior e Scucugli (2011). Inobstante, registre-se que fatos
dessa natureza geram conflitos internos quanto à responsabilidade pela gestão do processo. Por
isso o pensamento consiliente, em conjunto com o pensamento sistêmico, de modo a balizar a
perspectiva paradigmática de BPM, em sua essência, como apontam Pavani Júnior e Scucugli
(2011).
5.1.3 Mapeamento em face da Teoria da Contingência
Identificou-se , por meio de levantamento da espécie executada in situ, que os subsetores
de Rede e de Desenvolvimento foram criados em decorrência da necessidade de especialização.
A expectativa seria de atender as requisições de forma rápida, porém, foram criados sem a
documentação oficial, que deveria criar e descrever as responsabilidades. Assim, a instituição
investigada teve que se moldar à necessidade do ambiente, atendendo a novas demandas
tecnológicas, ainda nessa fase embrionária da recente reestruturação. Mais uma vez, defrontase com as prescritivas de Chiavenato (2014), quando reporta o fato de que as organizações são
estruturas adaptativas na dinâmica dos seus processos, nas medidas de trocas com o ambiente
ao qual se ajusta.
De modo geral, os objetos mapeados pelo setor de TIC são os serviços e esses partem da
incerteza do funcionamento de um recurso tecnológico. Os identificados como de maiores
prioridades são os relacionados à indisponibilidade, geralmente ocasionada por eventos não
previstos. Desse modo, revela-se ser de magnitude compreender a Teoria Contingencial no
contexto investigado, como afirma Chiavenato (2014), ao se referir sobre a incerteza como
principal evento na realidade de uma organização. Logo, observa-se que vários eventos
contingenciais afetam de forma direta e indireta a rotina do setor, tais como, a implantação de
novas soluções, a política nacional como a utilização do Sistema Eletrônico de Informações
(SEI), e de mudanças na gestão, comuns no setor público.
Neste estudo se envolve fatos relativos à identificação e à modernização dos processos
críticos da instituição, o que permite dar o primeiro passo rumo ao BPM, a fim de prover ganhos
significativos para a rotina do setor. Portanto, a Teoria da Contingência é relevante para a
efetivação deste estudo comparado, em face do seu significado na apreciação dos processos
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organizacionais tratados aqui; auxiliando de base para conduzir o conhecimento necessário
sobre as interações entre os diversos elementos existentes no ambiente investigado.
5.2 Resultado sobre a identificação dos processos mais críticos de TI na instituição
pesquisada
Para a identificação e a priorização dos processos mais críticos utilizou-se como
ferramenta a Matriz GUT, que permitiu classificar e priorizar os objetos, de acordo com a
gravidade, a urgência e a tendência, seguindo a prescrição de Bezerra et al. (2012) e de Junior
et al. (2015). Para esses resultados, realizaram-se entrevistas com os profissionais do setor de
TI em estudo, com o auxílio de um formulário no qual constam a identificação do título e a
descrição do processo que o entrevistado desempenha; a descrição dos sistemas utilizados nos
processos, a data do levantamento sobre o processo, o nome do responsável pelo processo e seu
respectivo cargo. O estudo implicou no detalhamento do problema ou da oportunidade, como
recomenda Pavani Júnior e Scucuglia (2011). Assim, focou-se nas questões: Quê? Onde?
Quando? Por quê? Por quem? e Como? Essas perguntas permitiram a identificação e o
mapeamento dos processos atuais executados rotineiramente no setor de TI investigado. O
formulário de coleta está no Apêndice A deste documento.
5.2.1 Resultado da identificação dos processos em face da Gestão por Processos em BPM
A identificação dos processos apurados neste estudo segue os critérios estabelecidos
pela ABPMP (Association of Business Process Management Professionals/Associação de
Profissionais de Gerenciamento por Processos de Negócios) que certifica os profissionais que
aplicam o BPM. Essa associação profissional estabelece a classificação dos processos de
negócios em três partes, são elas: primário, suporte e gerenciamento, que podem ser
considerados neste estudo, como se enumera sequencialmente e se indica nesse compartimento
da tarefa.
A identificação resultou no periciamento da modelagem envolvendo os processos de
Serviço Webconferência (1, Suporte); Serviço Acesso à Eduroam (2, Suporte); Serviço
Instalação de equipamento (3, Suporte); Serviço Instalação de AP (4, Suporte); Serviço
Disponibilidade de rede e serviços (5, Suporte); Serviço Disponibilidade de sistemas web (6,
Suporte); Serviço Disponibilidade do telefone VoIP (7, Suporte); Serviço Criação de registro
DNS (8, Suporte); Serviço Criação de máquina virtual (9, Suporte); Serviço Atualização de
servidores (10, Suporte); Serviço Criação de usuário no Netapp (11, Suporte); Serviço Laudo
rede (12, Suporte); Lista Equipamentos ativos (13, Gerenciamento); Serviço Alteração de
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recursos (14, Suporte); Serviço Fusão de fibra (15, Suporte); Serviço Criação de e-mail (16,
Suporte); Serviço Criação de conta de hospedagem (17, Suporte); Relatório Informações
Solicitadas (18, Suporte); Serviço Manutenção em sistemas web (19, Suporte); Serviço
Permissão de usuário (20, Suporte); Serviço Orientação de usuário (21, Suporte); Serviço
Atualização de sistemas (22, Suporte); Serviço Implementação de recursos (23, Suporte);
Serviço Implantação de sistemas (24, Suporte); Serviço Treinamento (25, Suporte); Serviço
Manutenção de recursos (26, Suporte); Serviço Alteração de agenda no Singu (27, Suporte);
Serviço Substituição de toner (28, Suporte); Serviço Manutenção de impressora (29, Suporte);
Serviço Laudo suporte (30, Suporte); Serviço Postagem web-correio (31, Suporte); Serviço
Atendimento local (32, Suporte); Lista Requisição de Aquisição(33, Suporte); Serviço
Manutenção de equipamento (34, Suporte); Serviço Folha de ponto (35, Suporte); Proposta
Documentação do PDTI (36, Gerenciamento); Serviço Atualização de notícias (37, Suporte);
Relatório Documentação do PDTI (38, Gerenciamento); Proposta Requisição de aquisição (39,
Suporte); Serviço Distribuição de Equipamento (40, Suporte); Serviço Homologação de
documentos (41, Suporte); Serviço Certificação de Contrato (42, Suporte); Relatório Mensal de
atividades (43, Gerenciamento); Serviço Certificação de Notas (44, Suporte); Serviço Férias
(45, Suporte); Relatório de bens (46, Gerenciamento). Os fluxos dos objetos mapeados referidos
aqui estão no Apêndice C deste documento.
Como visto acima, a instituição em estudo tem, na sua maioria, processos do tipo
suporte, por oferecer apoio aos processos primários, quando agrega valor diretamente aos
clientes; assim como a outros processos de suporte ou de gerenciamento. Dessa forma, dos
quarenta e seis processos identificados, quarenta e um são considerados processos de suporte.
Já os processos de gerenciamento são cinco, com o propósito de medir, monitorar, controlar e
administrar os processos. A lógica dessa descritiva está em conformidade com os indicativos
da ABPMP (2013).
A atividade possibilitou a nomeação dos processos, das definições, das criações dos
fluxos das atividades, das classificações e das documentações, fato que corrobora com Hammer
(1997); esse autor afirma que os processos sempre existiram nas organizações, porém sem
precisão na respectiva identificação, o que resulta, sobremaneira, em dificuldade na
compreensão no que se diferem entre si, tal como, na lógica da sua função e da sua
funcionalidade. Todos esses objetos mapeados possuem uma atividade com característica
sistêmica clara que possibilita saber o que se inicia no fluxo, o que se realiza nos trabalhos, e
outras ações que finalizam, oferecendo uma saída, um produto ou um serviço realizado, posição
que segue em conformidade com os apontamentos de Paludo (2013).

70

Um aprofundamento sobre a realidade investigada permite afirmar que a gestão
predominante no setor em estudo é a funcional; isso porque é composta de uma hierarquia nos
departamentos, com clareza na função e isolados em seus próprios objetivos. Esse cenário está
em conformidade com os apontamentos de Pina (2013). Inobstante, este estudo identifica a
existência de processos em gestão híbrida, permitindo identificar tal ocorrência como sendo
uma Gestão por Processos, posto que são identificados pela sua individualidade incentivada, o
que permite a delegação pela autoridade na tomada de decisões no que se refere à
operacionalidade nesse contexto.
Portanto, nessa gestão híbrida, um funcionário pode exercer várias outras atividades ao
longo do processo, seja operacional ou de coordenação, fato esse que transcorre constatando
com o afirmado em FNQ (2017a), que as organizações tendem a ser híbridas entre esses dois
modelos, tornando bem mais dinâmica a operacionalização de TI em situações complexas como
as ocorridas na Administração Pública.
A validação dos fluxos de processos com os especialistas foi realizada após o final das
entrevistas, quando dois ou mais responsáveis pela execução do processo foram confrontados,
de forma a não apenas confirmar ou negar fatos ou situação, senão trazer às claras a realidade
fática ora investigada. Relevância é dada à etapa de validação, posto que ela confrontou o real
fluxo executado, corrigindo ou complementando nas incidências de lacunas ou de arestas
deixadas no estudo sobre alguma atividade. São experiências como o caso da validação do
Serviço Webconferência, já citado anteriormente; são experiências como essas tratadas em
apontamentos de Pavani Júnior e Scucuglia (2011). Assim, esses resultados atendem ao
primeiro objetivo específico desta investigação: (I) Mapear os processos de trabalho de TI.
Desse modo, a gestão pode ter ciência dos processos executados na rotina diária do setor.
5.2.2 Resultado da identificação dos processos em face do mapeamento de processos
Levantamento obtido em entrevista permitiu identificar o uso de um sistema de abertura
de requisição intitulado de Sistema de Ordem de Serviço (SOS). Esse sistema foi desenvolvido
pelos próprios funcionários, objetivando centralizar a abertura de requisições de serviços no
setor de TI; é destinado ao controle de atividades e serviços realizados pelo referido setor,
centrado na rotina diária que os funcionários já operavam antes mesmo da criação desse
sistema. Por conseguinte, os processos não foram previamente mapeados para a implantação
do sistema citado anteriormente, mas sim moldados segundo o fluxo de atividades em execução
diária, o que contraria o indicativo de Pavani Júnior e Scucuglia (2011), quando prescrevem
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pela qualidade de um sistema de gestão, adequadamente estruturado desde o início, com um
mapeamento dos processos. A Figura 17 apresenta o fluxo atual de atendimento no setor de TI.
Figura 17 - Fluxo atual de atendimento no setor de TI

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.

Cabe crítica ao mapeamento aportado na Figura 17 acima. Embora a unidade tenha um
sistema que centraliza todas as requisições do setor de TI, ainda persistem divergências entre
os subsetores dessa unidade, principalmente com referência ao início do atendimento em
determinada demanda. Do que está acima diagramado, observa-se a inexistência de níveis de
atendimento. Nota-se que o usuário pode, na atualidade, dirigir-se diretamente a qualquer um
dos módulos de serviços disponíveis, seja eletronicamente ou pessoalmente; ocorrência essa
que os usuários praticam sem qualquer crivo que os oriente para o fluxo do atendimento, o que
importa em risco não apenas no que se refere à segurança do sistema, pois, diversas operações
importam em uso de senha, como traz ainda sobrecarga em determinados períodos da rotina.
Merece análise as requisições por SOS, que na maioria das vezes se pratica via web,
com pedidos dos usuários, que também efetuam requisições pessoalmente, por e-mail ou por
telefone. São ocorrências de práticas atuais que executam sem imposição de registro desse
fluxo, pois inexiste instrução quanto ao lançamento sistêmico dessas atividades. O incidente
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aponta para a ausência de um efetivo gerenciamento, colocando em risco um histórico útil em
momentos de possíveis auditorias ou em situações que venham a exigir prova da ocorrência.
Constata-se, ademais, a existência de outro sistema separado do SOS, denominado de
Wiki, que vincula a documentação do setor. Ele é um software livre, de código aberto,
conhecido como MediaWiki, com Licença Pública Geral (GNU). Esta pesquisa identificou que
na unidade em estudo, esse sistema é destinado à documentação de procedimentos e
configurações; porém, é pouco utilizado pelos funcionários, tornando-se uma base
desatualizada. Os entrevistados relatam que jamais utilizaram esse sistema, e muitos até o
desconhecem como ferramenta disponível. Como as atividades de documentar não estão
incluídas em um fluxo do mapeamento, essa rotina contraria os indicativos de Freitas (2013),
quando afirma que o mapeamento é o recurso responsável pela busca do saber e que permite
saber em que situação fática está o andamento dos processos de TI. A não obediência desse
processo dificulta a interação dos funcionários com os respectivos procedimentos de sistema,
inviabiliza a dinâmica nos resultados esperados e, portanto, torna-se um significativo prejuízo,
a considerar a narrativa ora efetuada. Por conseguinte, este estudo traz nesse compartimento os
problemas apontados pela força de trabalho no mapeamento atual, sendo justificado pelo
levantamento e a observação direta, como seguem:
I)

Demora em alguns atendimentos: a demora no atendimento de algumas requisições pode
levar dias pelas informações fornecidas, isso pode ocorrer pela falta de uma repartição
clara das atividades entre os funcionários, bem como pela falta de clareza do usuário em
descrever o problema, acarretando conflito sobre qual subsetor deve ou não atender à
demanda. Por exemplo, em requisição do tipo sem acesso à internet, a falta de uma
descrição mais detalhada sobre o serviço gera conflitos internos no subsetor e entre
subsetores, pois tanto o subsetor de Suporte como o de Rede acabam não verificando.
Esse ponto é importante, pois é comum o analista com expertise e conhecimento se
deslocar para proceder um atendimento básico, que poderia ser resolvido facilmente por
um assistente ou técnico de TI;

II)

Falta de funcionários: esse fato apontado pode ser explicado pela grande quantidade de
rotinas identificadas e pelo documento PDTI de 2016, em que aponta a quantidade ideal
de 58 (cinquenta e oito) funcionários para o setor de TI, sendo que após as entrevistas,
em 2018, o total de funcionário resume-se a 16 (dezesseis). Com isso, nota-se uma
discrepância em relação à quantidade ideal com a existente;

III)

Alta rotatividade de funcionários: no decorrer do mapeamento, um funcionário deixou
a unidade para ingressar em outro órgão público. Antes disso, ocorreu a saída de quatro
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funcionários para outra instituição no ano de 2017. Essa situação acarreta sobrecargas
de trabalho e a necessidade de redistribuição das demandas, que impactam
negativamente na rotina de execução dos processos. É importante destacar que a saída
de funcionários gera custos para a organização, uma vez que, o funcionário acaba por
levar a experiência, o conhecimento, o recurso investido nele em capacitação e em
treinamento, e ainda exige da entidade novas contratações por meio de concurso
público;
IV)

Ausência de padronização dos processos: constata-se isso durante o levantamento
documental e nas entrevistas, em que o único processo com fluxo documentado é o de
aquisição de bens, presente no manual de procedimentos da entidade. Os outros não
possuem fluxo ou diagramação das atividades executadas no setor. Como verificado,
cada funcionário cria a sua própria rotina para atender uma demanda comum. O objeto
Serviço Laudo, por exemplo, elaborou-se de forma a ser realizado de duas maneiras
diferentes em dois setores da unidade investigada, sendo o mesmo objeto com o nome
de Serviço Laudo suporte e Serviço Laudo rede. Portanto, notam-se diferentes formas
de realizar o mesmo objeto em diferentes subsetores da unidade, tornando os trabalhos
redundantes;

V)

Não registro das requisições: às vezes, quando o usuário faz contato telefônico, envia email ou vai pessoalmente e relata algum problema, dependendo do evento, não é
esperada a abertura da requisição no SOS para iniciar o atendimento, porém, após o
atendimento, geralmente, o profissional que atende à demanda acaba não registrando-a;

VI)

Falta de capacitação: capacitação insuficiente em cursos em novas tecnologias, como
no caso já citado sobre o serviço webconferência. Além disso, o levantamento apontou
que não existe no setor uma agenda de cursos ou treinamentos para os funcionários, o
que deixa evidente tal carência.

5.2.3 Resultado da identificação dos processos com base na Matriz GUT

A Matriz GUT é aplicada nessa tarefa para a definição dos processos de maior
criticidade da unidade, e nesse subtópico constam as prioridades dos processos de TI, conforme
entendem os gestores do setor em estudo. Essa prática em perícia na Gestão de TI segue a visão
de Neumann (2013) quando o autor dá ênfase ao o que gestor da organização deve estabelecer
como prioridades, em seus processos de negócios, de forma a evitar risco ao recurso que possa
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impactar na organização. Desta forma, são eventos que interferem, por exemplo, nos custos, no
fator tempo, na eficácia e na eficiência do serviço.
O preparo dos resultados requereu trazer os indicativos em Pavani Júnior e Scucuglia
(2011) que tratam sobre o processo de análise e de redesenho dos processos, que são
representativos no impacto organizacional. Traduz-se em ganho os termos de crítica para as
correções em volumes que importam em soluções fortes. Assim, a atual ocorrência de
descontinuidade, evento comum decorrente da inexistência de priorização na área investigada
passa a ser filtrada e logo ingressada em linha de solução, por meio de uma base gerada pela
Matriz GUT, ora contextualizada na prática. Para essa compartimentação da pesquisa, a Matriz
GUT foi utilizada como instrumento racional válido na criticidade dos objetos mapeados,
admitindo-se, neste estudo, três critérios, a saber: a gravidade, a urgência e a tendência. Essa
providência atende à prescrição de Bezerra et al. (2012), quando indicam ser essa ferramenta
fundamental no apontamento de prioridades.
A gravidade reporta-se à crítica do impacto dos incidentes analisados, caso venham a
acontecer, são considerados os efeitos de médio a longo prazo, nas situações de acúmulo de
encargos ou de tarefas, no gargalo do tempo. Um exemplo de evento que poderá ser solucionado
pela crítica por gravidade, reporta-se na indisponibilidade do Sistema web, que se acumula
gradativamente na área em estudo, sem que se tenha uma imediata solução. Esse incidente exige
o ponderamento imediato para uma pronta solução, o que poderá ser alcançado por essa
tipologia de crítica.
A urgência refere-se a uma crítica por prazo ou por tempo disponível para solução de
determinado incidente. Assim, como exemplo temos a indisponibilidade de rede que ocorre
geralmente na área em estudo. Nos casos em que esse serviço não é reestabelecido em um tempo
mínimo, o incidente resulta em impacto sobre todos os demais serviços da instituição.
Outrossim, à proporção em que se prolonga o tempo do problema, maior será a necessidade de
intervenção imediata, para evitar-se um colapso do sistema.
A tendência é uma tipologia de crítica pela Matriz GUT, que vem a se reportar à
possibilidade de crescimento de determinado incidente, considerando aqui a probabilidade da
sua imediata evolução ao longo do tempo. Destarte, o apanhado in situ permite afirmar que os
problemas técnicos são incidentes mais comuns que podem ser solucionados por uma tipologia
crítica como essa. Por exemplo, ao longo dessa investigação ocorreu o rompimento de fibra
ótica em um determinado departamento da instituição em estudo e para solucionar esse
problema os responsáveis teriam que religar as fibras rompidas e testar o retorno à
funcionalidade desejada no sistema em foco. Tal ocorrência resulta em temporário
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desligamento na comunicação intersetorial na instituição, como se fosse uma parada brusca da
operação sistêmica. Então, como efeito, o departamento atingido acumula suas tarefas e o setor
em estudo se vê responsabilizado pela demora na solução requerida. Existindo a crítica por
tendência, não somente haveria uma rápida solução e serviria como elemento para reformulação
do sistema de manutenção de rede aportada nessa configuração.
Cabe trazer o resultado referente ao tratamento da Matriz GUT construída nesta
pesquisa seguindo o rito da metodologia prevista, efetuou-se uma reunião com o Coordenador
de Suporte da TI e o Diretor de TI da instituição em estudo. Nessa reunião, foram avaliados
todos os processos mapeados e discutidas as prioridades quanto aos critérios diagnosticados a
partir dessa intervenção mediante a Matriz GUT.
A base da discussão foi a pontuação crítica evidenciada na Matriz, atribuíram-se pontos
a cada uma das incidências consideradas, de 1 a 5, para cada evento, de modo a obter uma
pontuação de mérito. Ocorreu desacordo no momento da pontuação, posto que o Coordenador
atribuía determinada pontuação em um evento que o Diretor não concordava; essa divergência
exigiu definição, o que somente poderia ocorrer mediante um consenso das partes.
Os objetos foram identificados e avaliados nos critérios de gravidade, urgência e
tendência, atribuindo-se números de 1 a 5 como evidenciado nesse subtópico, sendo 1 para
definir o objeto de menor intensidade e 5 para os de maior intensidade. O cálculo realizou-se
da seguinte forma: atribuíram-se os valores de cada objeto e multiplicaram-se os três valores de
Gravidade X Urgência X Tendência; assim, os valores multiplicados indicam o problema ou o
processo mais crítico, seguindo como prescreve os apontamentos de Junior et al. (2015). Desse
modo, efetuou-se a comparação da pontuação com os outros objetos e incidirá a ele se é ou não
o mais prioritário a ser considerado. No apêndice B, tem-se o resultado detalhado das
pontuações de cada processo apontado na construção dessa Matriz.
A seguir são expostos os resultados da aplicação da Matriz GUT em ordem decrescente
de prioridade e sua respectiva pontuação: Serviço Disponibilidade de rede e serviços (1º, 125
pontos); Serviço Disponibilidade de sistemas Web (2º, 125 pontos); Serviço Fusão de fibra (3º,
80 pontos); Serviço Criação de registro DNS (4º, 75 pontos); Serviço Acesso à Eduroam/CAFÉ
(5º, 64 pontos); Serviço Criação de máquina virtual (6º, 64 pontos ); Serviço Manutenção em
sistemas Web (7º, 64 pontos); Serviço Folha de ponto (8º, 60 pontos); Serviço Atualização de
sistemas (9º, 60 pontos); Serviço Atualização de servidores (10º, 60 pontos); Serviço
Substituição de toner (11º, 50 pontos); Proposta Documentação do PDTI (12º, 50 pontos);
Relatório Documentação do PDTI (13º, 45 pontos); Serviço Webconferência (14º, 45 pontos);
Serviço Manutenção de impressora (15º, 45 pontos); Serviço Alteração de recursos (16º, 36

76

pontos); Serviço Certificação de Notas (17º, 36 pontos); Lista Requisição de Aquisição (18º,
36 pontos); Serviço Permissão de usuário (19º, 36 pontos); Serviço Implementação de recursos
(20°, 32); Serviço Implantação de sistemas (21º, 32 pontos); Serviço Treinamento (22º, 32);
Relatório de bens (23º, 32 pontos); Serviço Atendimento local (24º, 32); Serviço Manutenção
de equipamento (25º; 30 pontos); Serviço Certificação de Contrato (26°, 30 pontos); Serviço
Férias (27º, 27 pontos); Serviço Manutenção de recursos (28º, 27 pontos); Serviço Alteração de
agenda no singu (29º, 27 pontos); Serviço Orientação de usuário (30º, 27 pontos); Relatório
Mensal de atividades (31º, 27 pontos); Lista Equipamentos ativos (32º, 24 pontos); Relatório
Informação Solicitadas (33º, 24 pontos); Serviço Criação de conta de hospedagem (34º, 24
pontos); Serviço Atualização de notícias (35º, 24 pontos); Serviço Criação de usuário no netapp
(36º, 24 pontos); Serviço Postagem web-correio (37º, 20 pontos); Proposta Requisição de
Aquisição (38º, 18 pontos); Serviço Disponibilidade do telefone VoIP (39º, 16 pontos); Serviço
Criação de e-mail (40º, 16 pontos); Serviço Homologação de documentos (41º, 12 pontos);
Serviço Instalação de equipamento (42º, 12 pontos); Serviço Instalação de AP (43º, 10 pontos);
Serviço Laudo suporte (44º, 10 pontos); Serviço Laudo rede (45º, 10 pontos); Serviço
Distribuição de Equipamento (46°, 6 pontos).
Como observado no resultado acima, os dois objetos considerados mais críticos estão
inter-relacionados, sendo o Serviço Disponibilidade de sistemas web uma variação específica
do objeto Serviço Disponibilidade de rede e serviços. Além disso, os cinco processos mais
críticos estão diretamente ligados aos serviços relacionados à disponibilidade dos sistemas de
TI. Assim, estes resultados atendem ao segundo objetivo específico desta investigação: (II)
identificar os processos mais críticos de TI. Desse modo, a gestão pode ter ciência dos processos
de negócios mais críticos e que devem ser priorizados na rotina do setor.
Por meio da priorização dos processos foi possível selecionar os objetos Serviço
Disponibilidade de sistemas web e Serviço Disponibilidade de rede e serviços, como sendo os
mais críticos em face da Matriz GUT. Foram identificados os mais prioritários, de
conformidade com o indicativo dos gestores entrevistados, tendo alcançado ambos a pontuação
máxima. Essa decisão justifica-se, pois, caso um dos dois serviços fique indisponível, muitas
operações da instituição serão impactadas tanto no sistema acadêmico quanto nos sistemas
administrativos, sendo que ambos contribuem diretamente para a produtividade das atividades
de toda a instituição. Desse modo, esses processos selecionados passam pela análise e
redesenho, seguindo os indicativos Pavani Júnior e Scucuglia (2011). É como se demonstram
nas Figura 18 e Figura 19, que representam, respectivamente, o fluxo atual do Serviço
Disponibilidade de sistemas web e do Serviço Disponibilidade de rede e serviços.
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Figura 18 - Fluxo atual do Serviço Disponibilidade de sistemas web

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.

Figura 19 - Fluxo atual do Serviço Disponibilidade de rede e serviços

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.
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5.3 Proposta da inovação requerida para Gestão de TIC na instituição pesquisada

Neste subtópico será apresentada a proposta de inovação em processos de negócios na
gestão de TIC investigada. Elaborou-se sob o escopo do levantamento teórico e conceitual em
confronto com a realidade estudada no locus investigativo, tendo a Metodologia Gauss como
instrumento básico no mapeamento para BPM. Essa proposição visa alcançar a inovação
requerida na unidade estudada, o que somente será possível mediante as significativas
melhorias requeridas após a pesquisa. Assim, são argumentos lógicos que poderão influenciar
os funcionários na organização, sempre pela ótica das recomendações de Batista (2012) que
mantêm às claras aquelas dificuldades comuns na administração pública de desenvolver e
implementar práticas inovadoras na gestão.
5.3.1 Proposta de inovação em face do mapeamento realizado
Esta proposta aponta as soluções para a inovação no setor em estudo, tendo como foco
o mapeamento para BPM dos serviços relacionados à TI. A análise situacional e os princípios
de melhorias descritos pela metodologia Gauss permitem a proposição de soluções práticas para
a realidade investigada; dessa forma, para cada problema reconhecido sugere uma ou mais
soluções. No Quadro 20 consta a proposta para as soluções em face do quesito Inovação, na
qual se considera a atual situação no setor estudado.
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Quadro 20 – Proposta para os problemas identificados
Soluções
melhorias
indicadas

para

1. Ponto único de
contato
/
Assegurar
qualidade de início
/
Minimizar
handoffs

2. Padronização de
processos

3.
Foco
interações
clientes

nas
com

4.
Processos
separados
/
Designação
de
atividades

5. Automatização

6. Matriz GUT

Situação atual

Solução de inovação proposta

1.1 Atraso no início do atendimento. O
usuário abre uma requisição para o setor,
porém quando a demanda chega, não se tem
a identificação do responsável por esta
demanda; esta ocorrência ocasiona atrasos
e conflitos internos na unidade.
1.2 Cada setor possui um telefone
disponível para proceder o primeiro
atendimento, esta ocorrência ocasiona a
transferência múltiplas de chamadas.
2.1 Múltiplas formas de realizar um serviço.
Cada funcionário cria a sua própria rotina
para atender uma demanda comum.
2.2 Falta de documentação. O funcionário
efetua uma atividade ou mudança de
configuração sem documentar o que foi
feito.

Criação de um setor funcionando como
ponto único de contato. Caso os usuários
entrem em contato relatando um
problema para o setor de TI, assim, os
usuários têm a comodidade de buscar a
solução em um único local, criando
confiabilidade,
pois,
o
mesmo
funcionário poderá atendê-lo em todo o
seu ciclo de interação com o setor.

2.3 Serviços são realizados sem o registro
da requisição, o usuário entra em contato
informando um incidente, porém, não é
efetivado registro de atendimento.
4.1 A inexistência de níveis de
atendimento: Quando o usuário busca uma
solução no setor de TI, por não haver níveis,
o funcionário acaba interrompendo as suas
atividades para que seja realizado o
atendimento, mesmo em problemas básicos
que não exigiriam um especialista.
5.1 Demora na detecção de um incidente. O
usuário liga ou faz a abertura da requisição
para notificar o setor de TI sobre um
incidente.
5.2 Orientação recorrente de usuários. Os
usuários buscam informações, repetidas
vezes, sobre o funcionamento de diversos
sistemas da instituição.
6.1 Inexiste triagem das requisições
demandadas. O usuário registra uma
requisição e acaba não tendo a devida
priorização, isso acaba agravando o
problema com o tempo.

6.2 Inobstante a existência de um catálogo
de serviço, no setor inexiste o domínio
quanto aos processos a serem melhorados.
Fonte: Elaborado pelo autor

Criação de uma atividade de documentar
os serviços. Caso não exista uma forma,
deve-se criar um fluxo ou selecionar a
rotina com os melhores resultados e
adotá-la como padrão para o setor de TI.
Desta forma, o funcionário tem em sua
rotina a atividade de registrar o que foi
executado.
Conscientização da equipe em registrar
todos os chamados, mesmo que o usuário
não os realize.
Separação do atendimento por níveis. O
usuário entra em contato com o primeiro
nível, caso não consiga resolver o
problema é preparada a transferência de
operacional para o próximo nível.

Implantação de um sistema de
monitoramento integrado. Caso ocorra
um incidente, o sistema automatiza a
identificação e a visualização de forma
mais rápida
Criação de um Frequently Asked
Questions (FAQ) com as perguntas mais
recorrentes no setor.
Criação de uma atividade de triagem das
requisições. Caso o usuário entre em
contato, o funcionário identifica o
problema e classifica sua demanda,
atribuindo a sua devida prioridade.
Disponibilizar em catálogo a orientação
do fluxo para as soluções no âmbito de
criticidade.

Como apresentado no Quadro 20, a aplicação dessas soluções impõe mudanças
significativas em todos os fluxos mapeados no setor investigado, principalmente em relação ao
primeiro atendimento e na forma como o usuário busca atendimento no setor. Como pode ser
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observado na Figura 20 a seguir, a inovação alcança o fluxo de atendimento no setor de TI
investigado e o Quadro 21 contém o respectivo detalhamento:
Figura 20 - Fluxo proposto para o atendimento no setor de TI

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.

Quadro 21 - Detalhamento da proposta de atendimento no setor de TI
Unidade

Responsável

1. Usuários

1.1 Usuários
dos serviços
de TI
2.1 Nível 1

Detalhamento
E-mail
Telefone
Pessoalmente
SOS
PUC
Suporte

2. Setor de
TI

Rede
2.2 Nível 2 /
Nível 3

Diretoria
Desenvolvimento

Trata-se do envio de e-mail institucional para o setor de TI.
Trata-se da ligação para o telefone do setor de TI.
Trata-se da ida pessoalmente ao setor de TI.
Trata-se da abertura de requisição via sistema SOS.
Trata-se de um setor responsável pelo único ponto de
contato de usuários dos serviços de TI.
Trata-se do setor responsável pelos serviços de suporte e
de manutenção de equipamentos de informática.
Trata-se do setor responsável pela administração da rede e
pelos recursos de TI.
Trata-se do setor responsável por gerenciar, planejar e
executar as atividades referentes à TIC.
Trata-se do setor responsável pelo desenvolvimento e pela
manutenção dos sistemas web.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A crítica que ingressa nesta contextualização prática está adequadamente demonstrada
na Figura 20 acima, que aponta o fluxo do Nível 2, e que passou a ser contemplado pelo Nível
1. Logo, constata-se a inversão que antes inexistia na relação dos fluxos, melhorando a via de
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atendimento dos serviços com os facilitadores requeridos em face da realidade atual. Esta nova
proposta de solução dará margem à otimização do fator tempo, pois, permitirá a desobstrução
dos gargalos na execução dos serviços, envolvendo os outros subsetores da unidade. Tal
providência permite que os funcionários disponham de mais tempo para a resolução de
demandas complexas, como também para pesquisar novas vias de melhorias no serviço. Além
da disposição do tempo a ser aplicado no desenvolvimento ou implementação de outras novas
soluções. A aplicação dessas proposições se justifica por representar melhorias positivas, não
apenas no setor investigado, como também a todos os demais usuários na instituição, o que
caracteriza profunda inovação nos processos, como prescreve FNQ (2017).

5.3.2 Proposta de inovação de processos em face de dois casos críticos específicos interrelacionados

Os objetos intitulados Serviço Disponibilidade de sistemas web, e Serviço
Disponibilidade de rede e serviços, ora considerados os mais críticos, foram selecionados como
casos a serem tratados neste subtópico. Registrou-se que estes dois objetos são interrelacionados, sendo que o Serviço Disponibilidade de sistemas web é um procedimento
executado para tratar de uma variação específica da indisponibilidade. Já o Serviço
Disponibilidade de rede e serviços é um procedimento único que abrange todas as variações de
indisponibilidade do setor. Assim, estes dois casos analisados passam a ser redesenhados, agora
com a inclusão de novas atividades propostas pela força de trabalho e pelas sugestões de
inovações, vistas anteriormente.
As principais sugestões para as mudanças requeridas nos fluxos envolvem a inclusão da
atividade de consulta na base da Wiki (I), esta nova solução evita retrabalho, caso esteja
documentada; a atividade de atualizar a base Wiki (II) para manter a documentação atualizada;
a inclusão de notificação de alerta por e-mail para a detecção automática da indisponibilidade
do serviço (III), evitando a abertura da requisição pelo usuário, enquanto automatiza a detecção;
a inclusão da atividade de atualização (IV), a qual verifica, a cada solução, a necessidade de
atualização dos sistemas, e por último, a atividade de triagem (V), pois, essa se torna da
responsabilidade de apenas um setor que delegará o profissional para o necessário, diminuindo
assim o Handoff. Ao incrementar estes novos procedimentos internos, favorecem-se a melhoria
dos processos existentes, sendo esses considerados inovadores na Administração Pública, assim
como, constam nas prescritivas de Bason et al. (2013) quando se reporta à gestão
governamental. O fluxo demonstrado na Figura 21 a seguir permite visualizar o novo cenário
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proposto após a introdução das melhorias na entrega do Serviço Disponibilidade de sistemas
web; e no Quadro 22 logo a seguir, consta o seu respectivo detalhamento para que sirva de
elemento na orientação do contexto diagramado da referida Figura.
Figura 21 - Fluxo proposto do Serviço Disponibilidade de sistemas web

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.
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Quadro 22 - Detalhamento da proposta de Serviço Disponibilidade de sistema web
Unidade

Usuário

Nível 1

Atividade

Detalhamento

Solicitar abertura de
requisição
Solicitar finalização
de requisição
Realizar triagem
É prioridade?
Agendar atendimento
Consultar incidente na
base Wiki
Existe um incidente
semelhante na Wiki?
Aplicar solução
Testar solução
Resolveu?

Atualizar Wiki
Base Wiki
Criar tarefa para o
Nível 2
Avaliar solução
Comunicar usuário
Checar log do servidor
Aplicar soluções
Resolveu?

Comunicar Nível 1

Nível 2 /
Rede

Checar canais
comunicação
Resolveu?

de

Avaliar possibilidade
de restaurar
Pode restaurar?

Restaurar cópia
backup
Resolveu?

de

Abrir requisição para
consultores externos
Acompanhar
requisição
Fonte: Elaborado pelo autor.
Nível 3/
Rede

Trata-se de registrar a solicitação de um serviço.
Trata-se de encerrar uma requisição.
Trata-se de avaliar a requisição quanto à criticidade do incidente.
Caso a resposta seja positiva, deve-se consultar o incidente na Wiki, caso
seja negativa, é passado para a próxima atividade de agendar atendimento.
Trata-se de agendar a realização do atendimento.
Trata-se de buscar na base Wiki, se o incidente já aconteceu antes e o que
foi realizado para corrigi-lo, caso possível.
Caso a resposta seja positiva, deve-se aplicar solução, caso seja negativa,
é passada para a atividade de criar tarefa para o nível 2.
Trata-se de aplicar soluções descritas na Wiki.
Trata-se de realizar testes na solução aplicada.
Caso a resposta seja positiva, deve-se atualizar base Wiki, se a resposta
for negativa, não é passada para atividade de criar uma tarefa para o nível
2.
Trata-se de registrar a solução aplicada.
Trata-se da base Wiki atualizada.
Trata-se de transferir a responsabilidade do chamado para o nível dois de
atendimento, sendo informando sobre o incidente e o que foi realizado.
Trata-se de avaliar a solução realizada nos níveis 2 e 3, sendo testada e
atualizada caso não conste na base da Wiki.
Trata-se de comunicar ao usuário sobre o atendimento da requisição e
solicitar a finalização dela.
Trata-se de verificar os logs dos principais serviços do SO.
Trata-se de aplicar soluções verificadas no log e de reinicializar os
serviços.
Caso a resposta seja positiva, deve-se comunicar ao nível 1. Caso ela seja
negativa, deve-se passar para a atividade de checar canais de
comunicação.
Trata-se de comunicar o que foi produzido e solicitar a finalização da
tarefa.
Trata-se de verificar cada canal de comunicação e aplicar possíveis
soluções.
Caso a resposta seja positiva, deve-se atualizar a base de conhecimento
Wiki. Caso ela seja negativa, deve-se passar para a atividade de avaliar a
possibilidade de restaurar.
Trata-se de avaliar a possibilidade de restaurar a imagem, sem afetar a
integridade das informações.
Caso a resposta seja positiva, deve-se restaurar a cópia do backup. Caso a
resposta seja negativa, deve-se abrir uma requisição para consultores
externos.
Trata-se de verificar qual o backup mais próximo está funcionando e
iniciar a restauração da máquina.
Caso a resposta seja positiva, deve-se comunicar ao nível 1. Caso seja
negativa, deve-se passar para a próxima atividade de abrir chamado para
consultores externos.
Trata-se de abrir requisição para os especialistas que vendem soluções
para a instituição.
Trata-se de acompanhar as atividades realizadas pelos especialistas.
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Para o segundo caso, relativo ao Serviço Disponibilidade de Rede e Serviços foi
elaborada a aplicação da mesma metodologia descrita anteriormente. A Figura 22 apresenta a
proposta de melhoria para o fluxo de Serviço de disponibilidade de rede e serviços, e no Quadro
23 traz o detalhamento da proposta de Serviço Disponibilidade de rede e serviços.
Figura 22 - Fluxo proposto do Serviço Disponibilidade de rede e serviços

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.
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Quadro 23 - Detalhamento da proposta de Serviço Disponibilidade de rede e serviços
Unidade

Usuário

Atividade
Solicitar abertura de
requisição
Solicitar finalização
de requisição
Realizar triagem
É prioridade?
Agendar
atendimento
Consultar incidente
na base Wiki
Existe um incidente
semelhante na Wiki?
Aplicar solução

Nível 1

Testar solução
Resolveu?

Atualizar Wiki
Base Wiki
Criar tarefa para o
Nível 2
Avaliar solução
Comunicar usuário
Avaliar demanda
É um equipamento?

Checar serviços
Resolveu?
Nível 2 /
Rede

Comunicar Nível 1
Avaliar equipamento
Resolveu?
Substituir
equipamento
Verificar garantia
Tem garantia?

Lista Requisição de
equipamentos
Abrir requisição para
consultores externos
Nível 3/ Acompanhar
Rede
requisição
Abrir requisição para
garantia
Fonte: Elaborado pelo autor.

Detalhamento
Trata-se de registrar a solicitação de um serviço.
Trata-se de encerrar uma requisição.
Trata-se de avaliar a requisição quanto à criticidade do incidente.
Caso a resposta seja positiva, deve-se consultar o incidente na Wiki, se a
resposta for negativa, é passado para a atividade de agendar atendimento.
Trata-se de agendar a realização do atendimento.
Trata-se de buscar na base Wiki. Caso o incidente já tenha acontecido antes
e o que foi realizado para corrigi-lo, caso possível.
Caso a resposta seja positiva, deve-se aplicar solução. Caso seja negativa,
deve-se passar para a atividade de criar tarefa para o nível 2.
Trata-se de aplicar soluções descritas na Wiki.
Trata-se de realizar testes de solução aplicada.
Caso a resposta seja positiva, deve-se atualizar a base Wiki. Caso a resposta
seja negativa, deve-se passar para a atividade de criar uma tarefa para o nível
2.
Trata-se de registrar a solução aplicada.
Trata-se da base Wiki atualizada.
Trata-se de transferir a responsabilidade do chamado para o nível dois de
atendimento, sendo que o informando sobre o incidente é o que foi
realizado.
Trata-se de avaliar a solução efetuada nos níveis 2 e 3, sendo testada e
atualizada, caso não conste na base da Wiki.
Trata-se de comunicar ao usuário sobre o atendimento da requisição e
solicitação de finalização dela.
Trata-se de avaliar se esse incidente é causado por uma falha de
equipamento ou por uma configuração.
Caso a resposta seja positiva, deve-se deslocar o servidor para realizar o
atendimento. Caso a resposta seja negativa, deve-se realizar a checagem dos
serviços.
Trata-se de verificar cada serviço de rede e aplicar possíveis soluções.
Caso a resposta seja positiva, deve-se atualizar a Wiki. Caso a resposta seja
negativa, é realizada a abertura de requisição para consultores externos.
Trata-se de comunicar o que foi efetuado e solicitar a finalização da tarefa.
Trata-se de diagnosticar o que ocorreu com o equipamento.
Caso a resposta seja positiva, deve-se comunicar nível 1. Caso a resposta
seja negativa, deve-se passar para a atividade de substituir equipamento.
Trata-se de transferir e substituir um equipamento novo para o local em que
foi necessário a substituição.
Trata-se de verificar se o equipamento possui garantia.
Caso a resposta seja positiva, deve-se abrir requisição para a garantia. Caso
a resposta seja negativa, deve-se adicionar a uma lista para compras futuras.
Trata-se do objeto que entrega uma lista de requisição para a compra de
equipamentos.
Trata-se de abrir requisição para os fornecedores ou fabricantes.
Trata-se de acompanhar o que é elaborado pelos especialistas.
Trata-se de abrir requisição para os fornecedores.
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Encerra-se aqui o tratamento referente aos dois casos críticos apontados, dentre os cinco
anunciados em face dos elementos colhidos no locus investigativo. Outra sugestão apontada
pelos princípios de melhorias no processo é o BPO (Business Process Outsourcing /
Terceirização de Processos de Negócio), decorrente da relação com a conclusão do
mapeamento, que possibilita a terceirização dos serviços. Esta sugestão é uma alternativa na
resolução do problema de falta de pessoal nos atendimentos básicos. Liberar os funcionários
para focar em processos mais estratégicos da instituição é uma prescritiva de Pavani Junior e
Scucuglia (2011), porém, existem riscos quanto à contratação desses serviços na área de TI,
como por exemplo, a segurança da informação, a qualidade de serviço e o alinhamento
estratégico que devem ser identificados e controlados.
A despeito da solução de BPM ser voltada para processos de negócios empresariais,
este método aplicado no setor de TI na Administração Pública apontou diversas soluções
práticas para a unidade investigada. Assim, as Figuras 20, 21 e 22 apresentam as propostas,
analisadas e adaptadas para a realidade da instituição investigada. Estas foram validadas junto
com a equipe responsável pela execução do processo a fim de torná-las aplicáveis.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta investigação e seus mecanismos possibilitaram responder à problemática do estudo,
a qual buscou compreender como o mapeamento por BPM pode contribuir para inovar na
prestação dos serviços relacionados à tecnologia da informação e comunicação em uma
instituição de ensino superior. Além disso, também proporcionou a constatação de que a
inovação nos processos selecionados depende das mudanças na estrutura e na configuração da
gestão do setor investigado.
Em relação à utilização das teorias clássicas, a Teoria de Sistemas permitiu compreender
como ocorre a interação entre atividades do setor e a complexidade do processo de mapear. Já
a Teoria da Contingência permitiu entender as influências internas e externas no setor
investigado, apontando as incertezas e as adaptações como eventos comuns no ambiente de uma
organização.
Em relação aos objetivos, esta investigação científica possibilitou o seu alcance. O
primeiro objetivo específico, que se propôs mapear os processos de trabalho de TIC, resultou
na identificação e no mapeamento de 46 processos. Embora o intuito tenha sido mapear todos
os processos de trabalho de TIC, alguns processos tiveram que ser omitidos, como os de
demanda específica ou os não lembrados pelos funcionários, mas considera-se que
proporcionaram o entendimento da maioria das atividades efetuadas no cotidiano do
departamento.
No decorrer do cumprimento do segundo objetivo, isto é, na identificação dos processos
mais críticos de TI, alcançou-se o conhecimento dos dois objetos identificados na aplicação da
ferramenta Matriz GUT, a saber: o Serviço Disponibilidade de rede e serviços e Serviço
Disponibilidade de sistema web. Essa ferramenta possibilitou o ranqueamento de todos os
processos mapeados, podendo ser utilizado pelo setor para a melhoria das atividades críticas.
Ainda mais, a Matriz GUT demostrou ser de fácil utilização e aplicação, também de fácil
entendimento para os respondentes.
O terceiro objetivo consistiu, também, na meta global da investigação, ou seja, na
elaboração de uma proposta de inovação nos processos de negócio de um setor de TIC de uma
instituição federal pública do Brasil. A proposta apresentou necessidade de mudanças na
estrutura e na configuração da gestão.
Assim, primeiro, sugeriu-se a mudança na estrutura da realização do primeiro
atendimento, criando-se um único ponto de contato, acabando com as transferências múltiplas
de chamados, as quais, habitualmente, ocorrem quando o cliente possui diversas alternativas
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para resolver o problema. Por conseguinte, apresentou-se o fluxo do funcionamento de uma
estrutura de PUC, que envolve o escalonamento de níveis de atendimento e o fluxo de interação
entre os setores.
Para configuração da gestão, sugeriu-se a adoção da gestão com foco na entrega, com a
identificação do responsável pelo processo. Para essa sugestão, foram efetuados a análise e
redesenhados os fluxos, tanto para o início do atendimento, quanto para os processos
prioritários selecionados, com a utilização na notação BPMN. Logo, os resultados aqui obtidos
são expressivos, ao exporem a aplicabilidade do mapeamento para BPM em contribuir com a
inovação de processos de negócios em uma organização pública. Assim, este trabalho servirá
para que outras instituições públicas utilizem os modelos propostos, percebendo as
possiblidades de melhorias que podem ocorrer na realidade atual do setor de TI.
Em relação à Metodologia Gauss de mapeamento para BPM, conclui-se que ela se
mostrou uma boa alternativa para o mapeamento, pois, apresenta um passo a passo do como
devem ser exercidos os processos, de forma sequencial e didática. A metodologia se mostrou
atual para a realidade investigada, com a contribuição de uma nova forma de gerir.
O mapeamento para BPM contribui para a inovação nos serviços TI da unidade
investigada, uma vez que, permitiu a identificação dos processos, um maior conhecimento sobre
o que é feito no processo, a padronização dos procedimentos, a identificação dos gargalos, a
definição de prioridades, a compreensão do funcionamento do setor e das dificuldades nele
existentes. Portanto, propõe-se a continuidade de sua aplicação nos outros processos mapeados
e nas outras áreas e realidades.
Dificuldades foram enfrentadas nesta investigação, sendo a mais significativa aquela
relativa à disponibilidade dos funcionários em participarem de encontros programados. Como
sugestão para a realização de trabalhos futuros, recomenda-se a manualização dos processos
selecionados, a criação de indicadores e a ampliação do escopo da pesquisa, de modo a atingir
todas a unidades da entidade. As limitações desta investigação na aplicação do BPM referemse a apenas a etapa de mapeamento, necessitando, assim, da continuidade do estudo, a fim de
que todas as etapas do BPM possam ser implantadas. Este trabalho é do interesse na academia
e dos profissionais que atuam no gerenciamento de processos em tecnologia da informação,
além de ser um aporte para a melhoria na gestão por mapeamento nos procedimentos da área
de TI.
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APÊNDICE A – FORMULÁRIO UTILIZADO PARA O MAPEAMENTO DE
PROCESSOS.

Mapeamento de Processos do setor de TIC
Dados do processo
Nome:

Data do levantamento: ___/____/_____

Descrição:

Responsável:

Sistemas utilizados:

Cargo:
Atividades/Processos

O quê? Onde? Quando? Por quê? Por quem? Como? o trabalho é realizado
Descrição: (diagramação do fluxo do processo com a ajuda do projetor)
12345Problema / Oportunidade de melhoria
Descrição:

Fonte: Adaptado de Pavani Júnior e Scucuglia (2011).
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APÊNDICE B – MATRIZ GUT
Preenchimento: Assinalar a pontuação correspondente às colunas G, U e T, de acordo com, a
classificação abaixo.
GRAVIDADE

URGÊNCIA

TENDÊNCIA

1 = sem gravidade

1 = não tem pressa

1 = não vai piorar

2 = pouco grave

2 = pode esperar um pouco

2 = vai piorar em longo prazo

3 = grave
4 = muito grave

3 = o mais cedo possível
4 = com alguma urgência

3 = vai piorar em médio prazo
4 = vai piorar em pouco tempo

5 = extremamente grave

5 = ação imediata

5 = vai piorar rapidamente

Gravidade: reporta-se à crítica do impacto dos incidentes analisados, caso venham a acontecer.
Urgência: refere-se à crítica do impacto por prazo ou por tempo indisponível para solução de
determinado incidente.
Tendência: reporta-se à possibilidade de crescimento de determinado incidente, considerando
aqui a probabilidade da sua imediata evolução ao longo do tempo.
Matriz GUT

Serviço Acesso à Eduroam/CAFÉ

G
U
T
GxUxT
Gravidade Urgência Tendência
3
3
5
3x3x5 = 45
4
4
4
4x4x4 = 64

Serviço Instalação de equipamento

2

2

3

2x2x3 = 12

Serviço Instalação de AP

2

2

3

2x2x3 = 12

Serviço Disponibilidade de rede e serviços 5

5

5

5x5x5 = 125

Serviço Disponibilidade de sistemas Web

5

5

5

5x5x5 = 125

Serviço Disponibilidade do telefone VoIP

4

1

4

4x1x4 = 16

Serviço Criação de registro DNS

3

5

5

4x5x5 = 75

Serviço Criação de máquina virtual

4

4

4

4x4x4 = 64

Serviço Atualização de servidores

3

4

5

3x4x5 = 60

Serviço Criação de usuário no Netapp

3

2

3

3x2x3 = 18

Serviço Laudo rede

2

2

2

2x2x2 = 8

Lista Equipamentos ativos

3

2

3

3x2x3 = 18

Serviço Alteração de recursos

3

3

4

3x3x4 = 36

Serviço Fusão de fibra

4

4

5

4x4x5 = 80

Serviço Criação de e-mail

2

2

3

2x2x3 = 12

Serviço Criação de conta de hospedagem

2

3

3

2x3x3 = 18

Relatório Informação Solicitada

2

3

3

2x3x3 = 18

Serviço Manutenção em sistemas Web

4

4

4

4x4x4 =46

Serviço Permissão de usuário

3

3

4

3x3x4 =36

Objetos / Entregas / Processos
Serviço Webconferência
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Continuação da Matriz GUT
Serviço Orientação de usuário
Serviço Atualização de sistemas
Serviço Implementação de recursos
Serviço Implantação de sistemas
Serviço Treinamento
Serviço Manutenção de recursos
Serviço Alteração de Agenda no Singu
Serviço Substituição de toner
Serviço Manutenção de impressora
Serviço Laudo suporte
Serviço Postagem web-correio
Serviço Atendimento local
Lista Requisição de Compras
Serviço Manutenção de equipamento
Serviço Folha de ponto
Proposta Documentação do PDTI
Serviço Atualização de notícias

2
3
3
3
3
3
2
2
3
2
2
3
3
3
3
3
2

3
4
2
2
3
3
3
4
3
2
3
3
3
3
4
4
3

3
5
5
5
3
3
3
4
4
2
3
3
4
3
5
4
3

2x3x3 =18
3x4x5 = 60
3x2x5 = 30
3x2x5 = 30
3x3x3 = 27
3x3x3 = 27
2x3x3 = 18
3x4x4 = 48
3x3x4 = 36
2x2x2 = 8
2x3x3 =18
3x3x3 = 27
3x3x4 = 36
3x3x3 = 27
3x4x5 = 60
3x4x4 = 48
2x3x3 = 18

Relatório Documentação do PDTI

3

4

4

3x4x4 = 48

Proposta Requisição de Compras

2

3

3

2x3x3 =18

Serviço Distribuição de Equipamento

1

3

2

1x3x2 = 6

Serviço Homologação de documentos

3

2

2

3x2x2 = 12

Serviço Certificação de Contrato

3

3

3

3x3x3 = 27

Relatório Mensal de atividades

3

2

3

3x2x3 = 18

Serviço Certificação de Notas

3

3

4

3x3x4 = 36

Serviço Férias

3

3

3

3x3x3 = 27

Relatório de bens

3

3

3

3x3x3 = 27

Fonte: Elaborado pelo autor.
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APÊNDICE C –PROCESSOS MAPEADOS
Serviço Instalação de Access Point (AP)

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.

Serviço webconferência

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.
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Serviço Laudo rede

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.

Serviço Disponibilidade de sistemas web

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.
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Serviço Disponibilidade de rede e serviços

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.

Serviço Instalação de equipamento

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.
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Serviço Criação de máquina virtual

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.

Serviço Criação de registro DNS

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.
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Serviço Disponibilidade de serviço VoIP

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.

Lista Equipamentos ativos

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.
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Serviço Acesso a Eduraom/Café

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.

Serviço Alteração de recurso

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.
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Serviço Atualização de servidores

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.

Serviço Certificação de Contrato

Fonte: Elaborado pelo autor através do software Bizagi.
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Serviço Criação de usuário no Netapp

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.

Serviço Fusão de fibra
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Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.

Lista Equipamentos para Aquisição

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.

Serviço Atendimento local

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.
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Serviço Orientação de usuário

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.

Serviço Férias

Fonte: Elaborado pelo autor através do software Bizagi.
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Serviço Manutenção de impressora

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.

Serviço Laudo suporte

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.
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Serviço Manutenção de Equipamento

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.

Serviço Postagem web-correio

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.
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Serviço Substituição de toner

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.

Serviço Criação de conta de hospedagem

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.
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Serviço Implantação de sistemas

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.

Serviço Homologação de documentos

Fonte: Elaborado pelo autor através do software Bizagi.
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Serviço Implementação de recursos

Fonte:
Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.

Serviço Manutenção de recursos

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.
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Serviço Manutenção em sistemas web

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.

Serviço Permissão de usuário

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.
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Serviço Treinamento

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.

Serviço Distribuição de equipamentos

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.
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Serviço Folha de ponto

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.

Proposta Requisição de Aquisição

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.
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Proposta Documentação do PDTI

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.

Relatório Documentação do PDTI

Fonte: Elaborado pelo autor através do software Bizagi.
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Relatório Informações solicitadas

Fonte: Elaborado pelo autor através do software Bizagi.

Serviço Alteração de agenda no singu

Fonte: Elaborado pelo autor através do software Bizagi.
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Serviço Atualização de sistemas web

Fonte: Elaborado pelo autor através do software Bizagi.

Serviço Criação de e-mail

Fonte: Elaborado pelo autor através do software Bizagi.

118

Relatório de bens

Fonte: Elaborado pelo autor através do software Bizagi.

Serviço Atualização de notícias

Fonte: Elaborado pelo autor através do software Bizagi.
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Fluxo atual de atendimento no setor de TI

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.

Fluxo proposto para o atendimento no setor de TI

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.
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Fluxo proposto do Serviço Disponibilidade de sistemas web

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.
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Fluxo proposto do Serviço Disponibilidade de rede e serviços

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.
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APÊNDICE D - PRODUTO TÉCNICO: PROPOSTA DE INOVAÇÃO PARA A
GESTÃO DE TIC DE UMA INSTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO SUPERIOR
Programa: Mestrado Profissional em Administração Pública (PROFIAP)
Mestrando: Gelson Barros Cardoso
Orientador: Prof. Dr. Flávio de São Pedro Filho
Identificação do locus da proposta: Uma Diretoria de tecnologia da informação em uma
instituição federal de ensino superior.
Período do preparo: De novembro de 2017 a junho de 2019.

1. INTRODUÇÃO
Business Process Management (BPM) é uma disciplina de gestão integrada de tecnologia,
processos e recursos humanos nas organizações. Vem se destacando como novo método de
gerenciamento de processos nas organizações, de forma a melhorar o desempenho e resultados,
ao quebrar paradigmas e promover a mudança de visão, contrariando os teóricos clássicos no
eixo da administração. Ademais, observa-se, cada vez mais, a dependência da utilização dos
recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) pelas organizações para atender
às necessidades estratégicas do negócio. Assim, o problema aqui defrontado é o seguinte: como
o mapeamento por BPM pode contribuir para inovar na gestão de tecnologia da informação e
comunicação em uma instituição de ensino superior?
O mapeamento é uma solução que visa criar uma representação gráfica dos fluxos dos
processos desenvolvidos em uma rotina no setor. Desse modo, sua aplicação é importante para
o gestor das organizações, pois permite o entendimento, o estudo e o aperfeiçoamento das
rotinas de trabalho, sendo apontado por muitos autores como o primeiro passo para a
implantação de um projeto de BPM. Além disso, saber o fluxo das atividades de um setor com
foco no que cada cargo/função entrega pode se caracterizar uma inovação, pois permite
compreender as inter-relações envolvidas, segundo apontam Pavani Júnior e Scucuglia (2011).
O objetivo geral da pesquisa é apresentar uma proposta de inovação nos processos de
negócio de um setor de Tecnologia da Informação (TI) de uma Instituição Federal Pública do
Brasil. Os objetivos específicos são: mapear os processos de trabalho de TIC (1), identificar os
processos mais críticos de TIC (2) e apontar a inovação requerida na gestão de TIC, conforme
o caso observado (3). Registre-se que o resultado relativo ao objetivo específico 3 se refere aos
elementos trazidos como proposta ao PROFIAP. Esta proposição se faz relevante para o setor
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de TIC analisado, não só pelo impacto positivo que pode proporcionar na unidade, como
também pela sua aplicação como modelo de gestão superior. Ademais, considere-se a
necessidade de documentar e de padronizar os processos críticos na prestação dos serviços,
principalmente em um ambiente complexo como a IES tomada como objeto de pesquisa.
2. METODOLOGIA
A metodologia visa elucidar os métodos adotados no desenvolvimento da investigação.
Como bem assegura Cooper e Schindler (2016), para o pesquisador construir um bom estudo,
deve-se seguir métodos científicos, como procedimentos sistemáticos e de base empírica, para
que possa ser reproduzido. Para a realização desta proposta, adota-se o método de estudo de
caso, por retratar a investigação de um único objeto, a partir do choque de ideias entre o contexto
do referencial teórico e a realidade observada. De acordo com Yin (2015), um estudo de caso
possibilita ao pesquisador estudar um fenômeno atual de maneira aprofundada, por meio de um
ou mais casos.
Os procedimentos admitidos seguem por três fases; a primeira se refere ao planejamento
do estudo, com o levantamento bibliográfico, busca de documentos na unidade, e a elaboração
do plano desta tarefa investigativa. A segunda fase envolveu o mapeamento dos processos a
serem investigados, abrangendo aqui as entrevistas e reuniões com os profissionais do setor em
estudo. A terceira fase expõe os resultados do mapeamento, bem como os apontamentos
necessários para a inovação nos processos.
Os sujeitos da pesquisa foram os profissionais que detêm o conhecimento dos
procedimentos realizados na unidade do setor de TI investigado. A coleta de dados ocorreu com
as entrevistas de 10 (dez) dos 16 (dezesseis) funcionários pertencentes ao setor investigado,
sendo um diretor, um coordenador, três analistas de TI, um técnico de TI, três técnicos de
laboratório e um assistente de TI, tendo duração de 1 hora e 20 minutos cada entrevista. Durante
a entrevista, foram utilizados o formulário e a projeção do fluxo no software Bizagi Process
Modeler. Antes de cada entrevista, explicou-se o objetivo dela e alguns conceitos sobre a
metodologia aplicada. Já as reuniões para a validação foram realizadas com dois ou mais
funcionários que trabalhavam diretamente com os processos mapeados nas entrevistas.
Após o levantamento dos processos com a realização da entrevista foi realizada a
aplicação da Matriz GUT, uma ferramenta de qualidade utilizada para identificar, de forma
racional, quais dentre os objetos levantados eram os mais críticos e que deveriam ser
priorizados. Assim, essa ferramenta foi aplicada em uma reunião com os gestores, diretor e
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coordenador, a fim de descobrir o que deve ser melhorado primeiro na organização, sendo
considerados os critérios de gravidade, de urgência e de tendência.
Em relação a notação gráfica, optou-se pela linguagem Business Process Management
Notation (BPMN), por ser a mais utilizada e de fácil entendimento pelas partes interessadas.
Para o a mapeamento do processo utilizou-se o software Bizagi Process Modeler. Por fim, foi
elaborado um formulário para auxiliar na entrevista, com onze questões, que
foram utilizadas como auxílio aos resultados da pesquisa; este foi aplica a dez dos dezesseis
servidores lotados ao setor investigado; permitiu compreender o contexto em estudo, bem como
auxiliou na construção de uma representação gráfica do atual estado dos processos.

3. DELINEAMENTO DA PROPOSTA DA INOVAÇÃO REQUERIDA PARA GESTÃO
Neste subtópico será apresentada a proposta de inovação em processos de negócios na
gestão de TIC investigada. Elaborou-se sob o escopo do levantamento teórico e conceitual em
confronto com a realidade estudada no locus investigativo, tendo a Metodologia Gauss como
instrumento básico no mapeamento para Business Process Management (BPM). Essa
proposição visa, portanto, alcançar a inovação requerida na unidade estudada, o que somente
será possível mediante as significativas melhorias requeridas após a pesquisa. Assim, são
argumentos lógicos que poderão influenciar os funcionários na organização, sempre pela ótica
das recomendações de Batista (2012) que mantêm às claras aquelas dificuldades comuns na
administração pública ao desenvolver e/ou implementar práticas inovadores na gestão.

3.1 Proposta de inovação em face do mapeamento realizado
Esta proposta aponta as soluções para a inovação no setor em estudo, tendo como foco
o mapeamento para BPM dos serviços relacionados à Tecnologia da Informação (TI). A análise
situacional e os princípios de melhorias descritos pela metodologia Gauss permitem a
proposição de soluções práticas para a realidade investigada; dessa forma, para cada problema
reconhecido sugere uma ou mais soluções. No Quadro 1 consta a proposta para as soluções em
face do quesito Inovação, na qual se considera a atual situação no setor estudado.
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Quadro 1 - Soluções para os problemas identificados
Soluções
melhorias
indicadas

para

1. Ponto único de
contato
/
Assegurar
qualidade de início
/
Minimizar
handoffs

2. Padronização de
processos

3.
Foco
interações
clientes

nas
com

4.
Processos
separados
/
Designação
de
atividades

5. Automatização

6. Matriz GUT

Situação atual

Solução de inovação proposta

1.1 Atraso no início do atendimento. O
usuário abre uma requisição para o setor,
porém quando a demanda chega, não se tem
a identificação do responsável por esta
demanda; esta ocorrência ocasiona atrasos
e conflitos internos na unidade.
1.2 Cada setor possui um telefone
disponível para proceder o primeiro
atendimento, esta ocorrência ocasiona a
transferência múltiplas de chamadas.
2.1 Múltiplas formas de realizar um serviço.
Cada funcionário cria a sua própria rotina
para atender uma demanda comum.
2.2 Falta de documentação. O funcionário
efetua uma atividade ou mudança de
configuração sem documentar o que foi
realizado.

Criação de um setor funcionando como
ponto único de contato. Caso os usuários
entrem em contato relatando um
problema para o setor de TI, eles têm a
comodidade de buscar a solução em um
único local, criando confiabilidade, pois,
o mesmo funcionário poderá atendê-lo em
todo o seu ciclo de interação com o setor.

2.3 Serviços são realizados sem o registro
da requisição, o usuário entra em contato
informando um incidente, porém, não é
realizado registro de atendimento.
4.1 A inexistência de níveis de
atendimento: Quando o usuário busca uma
solução no setor de TI, por não haver níveis,
o funcionário acaba interrompendo as suas
atividades para que seja realizado o
atendimento, mesmo em problemas básicos
que não exigiriam um especialista.
5.1 Demora na detecção de um incidente. O
usuário liga ou faz a abertura da requisição
para notificar o setor de TI sobre um
incidente.
5.2 Orientação recorrente de usuários. Os
usuários buscam informações, repetidas
vezes, sobre o funcionamento de diversos
sistemas da instituição.
6.1 Inexiste triagem das requisições
demandadas. O usuário registra uma
requisição e acaba não tendo a devida
priorização, isso acaba agravando o
problema com o tempo.

6.2 Inobstante a existência de um catálogo
de serviço, no setor inexiste o domínio
quanto aos processos a serem melhorados.
Fonte: Elaborado pelo autor

Criação de uma atividade de documentar
os serviços. Caso não exista uma forma,
deve-se criar um fluxo ou selecionar a
rotina com os melhores resultados e
adotá-la como padrão para o setor de TI.
Desta forma, o funcionário tem em sua
rotina a atividade de registrar o que foi
realizado.
Conscientização da equipe em registrar
todos os chamados, mesmo que o usuário
não os realize.
Separação do atendimento por níveis. O
usuário entra em contato com o primeiro
nível, caso não consiga resolver o
problema é realizado a transferência de
operacional para o próximo nível.

Implantação de um sistema de
monitoramento integrado. Caso ocorra
um incidente, o sistema automatiza a
identificação e a visualização de forma
mais rápida
Criação de um Frequently Asked
Questions (FAQ) com as perguntas mais
recorrentes no setor.
Criação de uma atividade de triagem das
requisições. Caso o usuário entre em
contato, o funcionário identifica o
problema e classifica sua demanda,
atribuindo a sua devida prioridade.
Disponibilizar em catálogo a orientação
do fluxo para as soluções no âmbito de
criticidade.

Conforme apresentado no Quadro 1, a aplicação dessas soluções impõe mudanças
significativas em todos os fluxos mapeados no setor investigado, principalmente em relação ao
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primeiro atendimento e na forma como o usuário busca atendimento no setor. Conforme
demonstrado na Figura 1 a seguir, a inovação alcança o fluxo de atendimento no setor de TI
investigado e o Quadro 2 contém o respectivo detalhamento:
Figura 1 - Fluxo proposto para o atendimento no setor de TI

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.

Quadro 2 - Detalhamento da proposta de atendimento no setor de TI
Unidade

Responsável

1. Usuários

1.1 Usuários
dos serviços
de TI
2.1 Nível 1

Detalhamento
E-mail
Telefone
Pessoalmente
SOS
PUC
Suporte

2. Setor de
TI

Rede
2.2 Nível 2 /
Nível 3

Diretoria
Desenvolvimento

Fonte: Elaborado pelo autor.

Trata-se do envio de e-mail institucional para o setor de TI.
Trata-se da ligação para o telefone do setor de TI.
Trata-se da ida pessoalmente ao setor de TI.
Trata-se da abertura de requisição via sistema SOS.
Trata-se de um setor responsável pelo único ponto de
contato de usuários dos serviços de TI.
Trata-se do setor responsável pelos serviços de suporte e
de manutenção de equipamentos de informática.
Trata-se do setor responsável pela administração da rede e
pelos recursos de TI.
Trata-se do setor responsável por gerenciar, planejar e
executar as atividades referentes à TIC.
Trata-se do setor responsável pelo desenvolvimento e pela
manutenção dos sistemas web.
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A crítica que ingressa nesta contextualização prática está adequadamente demonstrada
na Figura 1 acima, na qual aponta o fluxo do Nível 2 sendo contemplado pelo Nível 1. Logo,
constata-se a inversão que antes inexistia na relação dos fluxos, melhorando a via de
atendimento dos serviços com os facilitadores requeridos em face da realidade atual. Esta nova
proposta de solução dará margem à otimização do fator tempo, pois, permitirá a desobstrução
dos gargalos na execução dos serviços, envolvendo os outros subsetores da unidade. Tal
providência permite que os funcionários disponham de mais tempo para a resolução de
demandas complexas, como também, para pesquisar novas vias de melhorias no serviço; além
da disposição do tempo a ser aplicado no desenvolvimento ou implementação de outras novas
soluções. A aplicação dessas proposições se justifica por representar melhorias positivas, não
apenas no setor investigado, como também a todos os demais usuários na instituição, o que
caracteriza profunda inovação nos processos, como prescreve FNQ (2017).

3.2 Proposta de inovação de processos em face de dois casos críticos específicos interrelacionados
Os objetos intitulados Serviço Disponibilidade de sistemas web, e Serviço
Disponibilidade de rede e serviços, ora considerados os mais críticos, foram selecionados como
casos a serem tratados neste subtópico. Registra-se que estes dois objetos são interrelacionados, sendo que o Serviço Disponibilidade de sistemas web é um procedimento
executado para tratar de uma variação específica da indisponibilidade; já o Serviço
Disponibilidade de rede e serviços é um procedimento único que abrange todas as variações de
indisponibilidade do setor. Assim, estes dois casos analisados passam a ser redesenhados, agora
com a inclusão de novas atividades propostas pela força de trabalho e pelas sugestões de
inovações, vistas anteriormente.
As principais sugestões para as mudanças requeridas nos fluxos envolvem a inclusão da
atividade de consulta na base da Wiki (I), esta nova solução evita retrabalho, caso esteja
documentada; a atividade de atualizar a base Wiki (II) para manter a documentação atualizada;
a inclusão de notificação de alerta por e-mail para a detecção automática da indisponibilidade
do serviço (III), evitando a abertura da requisição pelo usuário, enquanto automatiza a detecção;
a inclusão da atividade de atualização (IV), a qual verifica, a cada solução, a necessidade de
atualização dos sistemas, e por último, a atividade de triagem (V), pois, essa se torna da
responsabilidade de apenas um setor que delegará o profissional para o necessário, diminuindo
assim o Handoff. Ao incrementar estes novos procedimentos internos, favorecem-se a melhoria
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dos processos existentes, sendo esses considerados inovadores na Administração Pública, assim
como, constam nas prescritivas de Bason et al. (2013) quando se reporta à gestão
governamental. O fluxo demonstrado na Figura 2 abaixo permite visualizar o novo cenário
proposto após a introdução das melhorias na entrega do Serviço Disponibilidade de sistemas
web; e no Quadro 3 logo a seguir, consta o seu respectivo detalhamento, para que sirva de
elemento na orientação do contexto diagramado da referida Figura.
Figura 2 - Fluxo proposto do Serviço Disponibilidade de sistemas web

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.
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Quadro 3 - Detalhamento da proposta de Serviço Disponibilidade de sistema web
Unidade

Usuário

Nível 1

Atividade

Detalhamento

Solicitar abertura de
requisição
Solicitar finalização
de requisição
Realizar triagem
É prioridade?
Agendar atendimento
Consultar incidente na
base Wiki
Existe um incidente
semelhante na Wiki?
Aplicar solução
Testar solução
Resolveu?

Atualizar Wiki
Base Wiki
Criar tarefa para o
Nível 2
Avaliar solução
Comunicar usuário
Checar log do servidor
Aplicar soluções
Resolveu?

Comunicar nível 1
Checar canais de
comunicação
Resolveu?
Nível 2 /
Rede
Avaliar possibilidade
de restaurar
Pode restaurar?

Restaurar cópia
backup
Resolveu?

de

Abrir requisição para
consultores externos
Acompanhar
requisição
Fonte: Elaborado pelo autor.
Nível 3/
Rede

Trata-se de registrar a solicitação de um serviço.
Trata-se de encerrar uma requisição.
Trata-se de avaliar a requisição quanto à criticidade do incidente.
Caso a resposta seja positiva, deve-se consultar o incidente na Wiki, caso
seja negativa, é passado para a próxima atividade de agendar atendimento.
Trata-se de agendar a realização do atendimento.
Trata-se de buscar na base Wiki, se o incidente já aconteceu antes e o que
foi realizado para corrigi-lo, caso possível.
Caso a resposta seja positiva, deve-se aplicar solução, caso seja negativa,
é passada para a atividade de criar tarefa para o nível 2.
Trata-se de aplicar soluções descritas na Wiki.
Trata-se de realizar testes na solução aplicada.
Caso a resposta seja positiva, deve-se atualizar base Wiki, se a resposta
for negativa, não é passada para atividade de criar uma tarefa para o nível
2.
Trata-se de registrar a solução aplicada.
Trata-se da base Wiki atualizada.
Trata-se de transferir a responsabilidade do chamado para o nível dois de
atendimento, sendo informando sobre o incidente e o que foi realizado.
Trata-se de avaliar a solução realizada nos níveis 2 e 3, sendo testada e
atualizada caso não conste na base da Wiki.
Trata-se de comunicar ao usuário sobre o atendimento da requisição e
solicitar a finalização dela.
Trata-se de verificar os logs dos principais serviços do SO.
Trata-se de aplicar soluções verificadas no log e de reinicializar os
serviços.
Caso a resposta seja positiva, deve-se comunicar ao nível 1. Caso ela seja
negativa, deve-se passar para a atividade de checar canais de
comunicação.
Trata-se de comunicar o que foi realizado e solicitar a finalização da tarefa.
Trata-se de verificar cada canal de comunicação e aplicar possíveis
soluções.
Caso a resposta seja positiva, deve-se atualizar a base de conhecimento
Wiki. Caso ela seja negativa, deve-se passar para a atividade de avaliar a
possibilidade de restaurar.
Trata-se de avaliar a possibilidade de restaurar a imagem, sem afetar a
integridade das informações.
Caso a resposta seja positiva, deve-se restaurar a cópia do backup. Caso a
resposta seja negativa, deve-se abrir uma requisição para consultores
externos.
Trata-se de verificar qual o backup mais próximo está funcionando e
iniciar a restauração da máquina.
Caso a resposta seja positiva, deve-se comunicar ao nível 1. Caso seja
negativa, deve-se passar para a próxima atividade de abrir chamado para
consultores externos.
Trata-se de abrir requisição para os especialistas que vendem soluções
para a instituição.
Trata-se de acompanhar as atividades realizadas pelos especialistas.
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Para o segundo caso, relativo ao Serviço Disponibilidade de Rede e Serviços foi
realizada a aplicação da mesma metodologia descrita anteriormente. A Figura 3 apresenta a
proposta de melhoria para o fluxo de Serviço de disponibilidade de rede e serviços, e no Quadro
4 traz o detalhamento da proposta de Serviço Disponibilidade de rede e serviços.
Figura 3 - Fluxo proposto do Serviço Disponibilidade de rede e serviços

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.
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Quadro 4 - Detalhamento da proposta de Serviço Disponibilidade de rede e serviços
Unidade

Usuário

Atividade
Solicitar abertura de
requisição
Solicitar finalização
de requisição
Realizar triagem
É prioridade?
Agendar
atendimento
Consultar incidente
na base Wiki
Existe um incidente
semelhante na Wiki?
Aplicar solução

Nível 1

Testar solução
Resolveu?

Atualizar Wiki
Base Wiki
Criar tarefa para o
Nível 2
Avaliar solução
Comunicar usuário
Avaliar demanda
É um equipamento?

Checar serviços
Resolveu?
Nível 2 /
Rede

Comunicar nível 1
Avaliar equipamento
Resolveu?
Substituir
equipamento
Verificar garantia
Tem garantia?

Lista Requisição de
equipamentos
Abrir requisição para
consultores externos
Nível 3/ Acompanhar
Rede
requisição
Abrir requisição para
garantia
Fonte: Elaborado pelo autor.

Detalhamento
Trata-se de registrar a solicitação de um serviço.
Trata-se de encerrar uma requisição.
Trata-se de avaliar a requisição quanto à criticidade do incidente.
Caso a resposta seja positiva, deve-se consultar o incidente na Wiki, se a
resposta for negativa, é passado para a atividade de agendar atendimento.
Trata-se de agendar a realização do atendimento.
Trata-se de buscar na base Wiki. Caso o incidente já tenha acontecido antes
e o que foi realizado para corrigi-lo, caso possível.
Caso a resposta seja positiva, deve-se aplicar solução. Caso seja negativa,
deve-se passar para a atividade de criar tarefa para o nível 2.
Trata-se de aplicar soluções descritas na Wiki.
Trata-se de realizar testes de solução aplicada.
Caso a resposta seja positiva, deve-se atualizar a base Wiki. Caso a resposta
seja negativa, deve-se passar para a atividade de criar uma tarefa para o nível
2.
Trata-se de registrar a solução aplicada.
Trata-se da base Wiki atualizada.
Trata-se de transferir a responsabilidade do chamado para o nível dois de
atendimento, sendo que o informando sobre o incidente é o que foi
realizado.
Trata-se de avaliar a solução realizada nos níveis 2 e 3, sendo testada e
atualizada, caso não conste na base da Wiki.
Trata-se de comunicar ao usuário sobre o atendimento da requisição e
solicitação de finalização dela.
Trata-se de avaliar se esse incidente é causado por uma falha de
equipamento ou por uma configuração.
Caso a resposta seja positiva, deve-se deslocar o servidor para realizar o
atendimento. Caso a resposta seja negativa, deve-se realizar a checagem dos
serviços.
Trata-se de verificar cada serviço de rede e aplicar possíveis soluções.
Caso a resposta seja positiva, deve-se atualizar a Wiki. Caso a resposta seja
negativa, é realizada a abertura de requisição para consultores externos.
Trata-se de comunicar o que foi realizado e solicitar a finalização da tarefa.
Trata-se de diagnosticar o que ocorreu com o equipamento.
Caso a resposta seja positiva, deve-se comunicar nível 1. Caso a resposta
seja negativa, deve-se passar para a atividade de substituir equipamento.
Trata-se de transferir e substituir um equipamento novo para o local em que
foi necessário a substituição.
Trata-se de verificar se o equipamento possui garantia.
Caso a resposta seja positiva, deve-se abrir requisição para a garantia. Caso
a resposta seja negativa, deve-se adicionar a uma lista para compras futuras.
Trata-se do objeto que entrega uma lista de requisição para a compra de
equipamentos.
Trata-se de abrir requisição para os fornecedores ou fabricantes.
Trata-se de acompanhar o que é realizado pelos especialistas.
Trata-se de abrir requisição para os fornecedores.
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Encerra-se aqui o tratamento referente aos dois casos críticos apontados, dentre os cinco
anunciados em face dos elementos colhidos no locus investigativo. Outra sugestão apontada
pelos

princípios

de

melhorias

no

processo

é

o

BPO

(Bussiness

Process

Outsourcing/Terceirização de Processos de Negócio), decorrente da relação com a conclusão
do mapeamento, que possibilita a terceirização dos serviços. Esta sugestão é uma alternativa na
resolução do problema de falta de pessoal nos atendimentos básicos. Liberar os funcionários
para focar em processos mais estratégicos da instituição é uma prescritiva de Pavani Junior e
Scucuglia (2011), porém, existem riscos quanto à contratação desses serviços na área de TI,
como por exemplo, a segurança da informação, a qualidade de serviço e o alinhamento
estratégico que devem ser identificados e controlados.
A despeito da solução de BPM ser voltada para processos de negócios empresariais,
este método aplicado no setor de TI na Administração Pública apontou diversas soluções
práticas para a unidade investigada. Assim, as Figuras 1, 2 e 3 apresentam as propostas,
analisadas e adaptadas para a realidade da instituição investigada. Estas foram validadas junto
com a equipe responsável pela execução do processo a fim de torná-las aplicáveis.

4. CONCLUSÃO
Esta investigação e seus mecanismos possibilitam a constatação de que a inovação nos
processos selecionados depende das mudanças na estrutura e na configuração da gestão do setor
investigado. Assim, primeiro, sugere-se a mudança na estrutura de como é realizado o primeiro
atendimento, criando-se um único ponto de contato. Por conseguinte, apresenta-se o fluxo do
funcionamento de uma estrutura de PUC, que envolve o escalonamento de níveis de
atendimento e o fluxo de interação entre os setores. Para a configuração da gestão, sugere-se a
adoção da gestão com foco na entrega, com a identificação do responsável pelo processo. Logo,
os resultados aqui obtidos são expressivos, ao exporem a aplicabilidade do mapeamento para
BPM em contribuir com a inovação de processos de negócios em uma organização pública. Por
fim, este trabalho servirá para que o setor utilize os modelos propostos, percebendo as
possiblidades de melhorias que podem ocorrer na realidade atual do setor de TI.
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APÊNDICES
FORMULÁRIO UTILIZADO PARA O MAPEAMENTO DE PROCESSOS.

Mapeamento de Processos do setor de TIC
Dados do processo
Nome:

Data do levantamento: ___/____/_____

Descrição:

Responsável:

Sistemas utilizados:

Cargo:
Atividades/Processos

O quê? Onde? Quando? Por quê? Por quem? Como? o trabalho é realizado
Descrição: (diagramação do fluxo do processo com a ajuda do projetor)
12345Problema / Oportunidade de melhoria
Descrição:

Fonte: Adaptado de Pavani Júnior e Scucuglia (2011).
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MATRIZ GUT
Preenchimento: Assinalar a pontuação correspondente às colunas G, U e T, de acordo com, a
classificação abaixo.
GRAVIDADE

URGÊNCIA

TENDÊNCIA

1 = sem gravidade

1 = não tem pressa

1 = não vai piorar

2 = pouco grave

2 = pode esperar um pouco

2 = vai piorar em longo prazo

3 = grave
4 = muito grave

3 = o mais cedo possível
4 = com alguma urgência

3 = vai piorar em médio prazo
4 = vai piorar em pouco tempo

5 = extremamente grave

5 = ação imediata

5 = vai piorar rapidamente

Gravidade: reporta-se à crítica do impacto dos incidentes analisados, caso venham a
acontecer.
Urgência: refere-se à crítica do impacto por prazo ou por tempo indisponível para solução de
determinado incidente.
Tendência: reporta-se à possibilidade de crescimento de determinado incidente, considerando
aqui a probabilidade da sua imediata evolução ao longo do tempo.
Matriz GUT

Serviço Acesso à Eduroam/CAFÉ

G
U
T
GxUxT
Gravidade Urgência Tendência
3
3
5
3x3x5 = 45
4
4
4
4x4x4 = 64

Serviço Instalação de equipamento

2

2

3

2x2x3 = 12

Serviço Instalação de AP

2

2

3

2x2x3 = 12

Serviço Disponibilidade de rede e serviços 5

5

5

5x5x5 = 125

Serviço Disponibilidade de sistemas Web

5

5

5

5x5x5 = 125

Serviço Disponibilidade do telefone VoIP

4

1

4

4x1x4 = 16

Serviço Criação de registro DNS

3

5

5

4x5x5 = 75

Serviço Criação de máquina virtual

4

4

4

4x4x4 = 64

Serviço Atualização de servidores

3

4

5

3x4x5 = 60

Serviço Criação de usuário no Netapp

3

2

3

3x2x3 = 18

Serviço Laudo rede

2

2

2

2x2x2 = 8

Lista Equipamentos ativos

3

2

3

3x2x3 = 18

Serviço Alteração de recursos

3

3

4

3x3x4 = 36

Serviço Fusão de fibra

4

4

5

4x4x5 = 80

Serviço Criação de e-mail

2

2

3

2x2x3 = 12

Serviço Criação de conta de hospedagem

2

3

3

2x3x3 = 18

Relatório Informação Solicitada

2

3

3

2x3x3 = 18

Serviço Manutenção em sistemas Web

4

4

4

4x4x4 =46

Objetos / Entregas / Processos
Serviço Webconferência
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Continuação da Matriz GUT
Serviço Permissão de usuário
Serviço Orientação de usuário
Serviço Atualização de sistemas
Serviço Implementação de recursos
Serviço Implantação de sistemas
Serviço Treinamento
Serviço Manutenção de recursos
Serviço Alteração de Agenda no Singu
Serviço Substituição de toner
Serviço Manutenção de impressora
Serviço Laudo suporte
Serviço Postagem web-correio
Serviço Atendimento local
Lista Requisição de Compras
Serviço Manutenção de equipamento
Serviço Folha de ponto
Proposta Documentação do PDTI
Serviço Atualização de notícias
Relatório Documentação do PDTI
Proposta Requisição de Compras
Serviço Distribuição de Equipamento
Serviço Homologação de documentos
Serviço Certificação de Contrato
Relatório Mensal de atividades
Serviço Certificação de Notas
Serviço Férias
Relatório de bens
Fonte: Elaborado pelo autor.

3
2
3
3
3
3
3
2
2
3
2
2
3
3
3
3
3
2
3
2
1
3
3
3
3
3
3

3
3
4
2
2
3
3
3
4
3
2
3
3
3
3
4
4
3
4
3
3
2
3
2
3
3
3

4
3
5
5
5
3
3
3
4
4
2
3
3
4
3
5
4
3
4
3
2
2
3
3
4
3
3

3x3x4 =36
2x3x3 =18
3x4x5 = 60
3x2x5 = 30
3x2x5 = 30
3x3x3 = 27
3x3x3 = 27
2x3x3 = 18
3x4x4 = 48
3x3x4 = 36
2x2x2 = 8
2x3x3 =18
3x3x3 = 27
3x3x4 = 36
3x3x3 = 27
3x4x5 = 60
3x4x4 = 48
2x3x3 = 18
3x4x4 = 48
2x3x3 =18
1x3x2 = 6
3x2x2 = 12
3x3x3 = 27
3x2x3 = 18
3x3x4 = 36
3x3x3 = 27
3x3x3 = 27
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PROCESSOS MAPEADOS
Serviço Instalação de Access Point (AP)

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.

Serviço webconferência

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.
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Serviço Laudo rede

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.

Serviço Disponibilidade de sistemas web

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.
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Serviço Disponibilidade de rede e serviços

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.

Serviço Instalação de equipamento

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.

141

Serviço Criação de máquina virtual

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.

Serviço Criação de registro DNS

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.
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Serviço Disponibilidade de serviço VoIP

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.

Lista Equipamentos ativos

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.
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Serviço Acesso a Eduraom/Café

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.

Serviço Alteração de recurso

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.
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Serviço Atualização de servidores

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.

Serviço Certificação de Contrato

Fonte: Elaborado pelo autor através do software Bizagi.
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Serviço Criação de usuário no Netapp

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.

Serviço Fusão de fibra
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Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.

Lista Equipamentos para Aquisição

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.

Serviço Atendimento local

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.
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Serviço Orientação de usuário

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.

Serviço Férias

Fonte: Elaborado pelo autor através do software Bizagi.
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Serviço Manutenção de impressora

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.

Serviço Laudo suporte

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.
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Serviço Manutenção de Equipamento

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.

Serviço Postagem web-correio

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.
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Serviço Substituição de toner

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.

Serviço Criação de conta de hospedagem

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.
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Serviço Implantação de sistemas

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.

Serviço Homologação de documentos

Fonte: Elaborado pelo autor através do software Bizagi.
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Serviço Implementação de recursos

Fonte:
Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.

Serviço Manutenção de recursos

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.
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Serviço Manutenção em sistemas web

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.

Serviço Permissão de usuário

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.
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Serviço Treinamento

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.

Serviço Distribuição de equipamentos

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.

155

Serviço Folha de ponto

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.

Proposta Requisição de Aquisição

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.
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Proposta Documentação do PDTI

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.

Relatório Documentação do PDTI

Fonte: Elaborado pelo autor através do software Bizagi.
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Relatório Informações solicitadas

Fonte: Elaborado pelo autor através do software Bizagi.

Serviço Alteração de agenda no singu

Fonte: Elaborado pelo autor através do software Bizagi.
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Serviço Atualização de sistemas web

Fonte: Elaborado pelo autor através do software Bizagi.

Serviço Criação de e-mail

Fonte: Elaborado pelo autor através do software Bizagi.
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Relatório de bens

Fonte: Elaborado pelo autor através do software Bizagi.

Serviço Atualização de notícias

Fonte: Elaborado pelo autor através do software Bizagi.
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Fluxo atual de atendimento no setor de TI

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.

Fluxo proposto para o atendimento no setor de TI

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.
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Fluxo proposto do Serviço Disponibilidade de sistemas web

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.
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Fluxo proposto do Serviço Disponibilidade de rede e serviços

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Bizagi.

