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NOÇÕES DE GESTÃO POR 
PROCESSOS



NOÇÕES DE GESTÃO DE PROCESSOS

• O estudo dos processos de uma organização de 

forma sistematizada pode norteá-la não apenas para 

inovação e mudança, mas para novos modelos 

organizacionais mais leves e flexíveis. A constante 

reavaliação da sua estrutura, dos processos e 

ferramentas de controle torna uma organização mais 

competitiva a fim de enfrentar as crescentes 

complexidades do ambiente.



De acordo com Hammer e Champy, 
um ROCESSO é um grupo de 
atividades realizadas numa sequência 
lógica com o objetivo de produzir um 
bem ou um serviço que tem valor 
para um grupo específico de clientes., 
uma estrutura para ação.



Segundo o autor Djalma de Pinho Rebouças de 

Oliveira, os PROCESSOS podem ser considerados, 

sinteticamente, como as várias atividades 

realizadas dentro do sistema considerado. É um 

conjunto estruturado de atividades sequenciais 

que apresentam relação lógica entre si, com a 

finalidade de atender e, preferencialmente, 

suplantar as necessidades e as expectativas dos 

clientes externos e internos da empresa.



TIPOS DE PROCESSOS

• Processos FINALÍSTICOS (primários): Processo associado às 

atividades fim da organização ou diretamente envolvido no 

atendimento às necessidades dos seus clientes. São apoiados 

por outros processos internos, resultando no produto ou serviço 

que é recebido por um cliente externo.

• Processos de APOIO: Dão suporte às atividades fim e estão 

relacionados à gestão dos recursos necessários à realização dos 

processos da instituição. Geralmente, produzem resultados 

imperceptíveis para os clientes externos, mas são essenciais 

para a gestão efetiva da organização.



GERENCIAIS: São processos de 

decisão, ligados à estratégia da 

organização, que existem para 

coordenar as atividades de apoio e 

dos processos finalísticos. Incluem as 

ações de medição e ajuste do 

desempenho da organização.





  Harrington aponta para uma hierarquia que caracteriza o 

sistema, 

partindo de uma visão global para uma visão pontual:

   MACROPROCESSO: é um processo que geralmente envolve mais 

de uma função na estrutura organizacional, e sua operação tem 

um impacto significativo no modo como a organização funciona 

(ex: administração dos pedidos de clientes);

   PROCESSO: é um conjunto de atividades sequenciais 

(conectadas), relacionadas e lógicas, que tomam um input com 

um fornecedor, acrescentam valor a este e produzem um output 

para um consumidor. (ex: cobrança);



•  SUBPROCESSO: é a parte que, inter-relacionada de forma 

lógica com outro subprocesso, realiza um objetivo específico 

em apoio ao macroprocesso e contribui para a missão deste;

•  ATIVIDADES: são ações que ocorrem dentro do processo ou 

subprocesso. São geralmente desempenhadas por uma unidade 

(pessoa ou departamento) para produzir um resultado 

particular. Elas constituem a maior parte dos fluxogramas (ex: 

pesquisa de preço);

•  TAREFA: é uma parte específica do trabalho, ou seja, o menor 

enfoque do processo, podendo ser um único elemento e/ou um 

subconjunto de uma atividade (ex: dar um telefonema)



  TÉCNICAS DE MAPEAMENTO, ANÁLISE, E MELHORIA DE 

PROCESSOS.

  O MAPEAMENTO DE PROCESSO é uma ferramenta gerencial que 

tem a finalidade de ajudar a melhorar os processos existentes ou 

de implantar uma nova estrutura voltada para processos. Auxilia 

a empresa a enxergar claramente os pontos fortes, pontos fracos 

(pontos que precisam ser melhorados como reduzir custos, 

reduzir gargalos, falhas de integração, atividades redundantes), 

além de ser uma excelente forma de melhorar o entendimento 

sobre os processos e aumentar o desempenho do negócio.



  Para auxiliar o Mapeamento de Processos, 

a organização pode realizar as atividades 

como:

• Entrevistas, questionários, reuniões e workshop;

• Observação de campo;

• Análise da documentação existente;

• Coleta de evidências.



 TÉCNICAS DE MAPEAMENTO DE 

PROCESSOS

• FLUXOGRAMA

• 5W1H

• SIPOC

• MODELO AS-IS E TO-BE

• MATRIZ GUT

• MATRIZ BÁSICO



Fluxograma

• Essa ferramenta utiliza-se apoio gráfico para listar todas 

as atividades de um processo. 

• Ele apresenta uma sequência lógica de tudo que é 

realizado nas etapas do processo;

• O fluxograma facilita a visualização das diversas etapas 

que compõem um determinado processo, permitindo 

identificar aqueles pontos que merecem atenção especial 

por parte da equipe de melhoria.





 5W1H

   É um documento de forma organizada que identifica as ações e 

as responsabilidades de quem irá executar, através de um 

questionamento, capaz de orientar as diversas ações que 

deverão ser implementada. 

  O 5W1H deve ser estruturado para permitir uma rápida 

identificação dos elementos necessários à implantação do 

projeto. Os elementos podem ser descritos como:



• WHAT - O que será feito (etapas) 

•HOW - Como deverá ser realizado cada tarefa/etapa 

(método)

• WHY - Por que deve ser executada a tarefa (justificativa)

•WHERE - Onde cada etapa será executada (local) 

•WHEN - Quando cada uma das tarefas deverá ser 

executada (tempo) 

•WHO - Quem realizará as tarefas (responsabilidade) 



QUANDO USAR 5W1H? 

• Referenciar as decisões de cada etapa no 

desenvolvimento do trabalho. 

• Identificar as ações e responsabilidade de cada um na 

execução das atividades 

• Planejar as diversas ações que serão desenvolvidas 

no decorrer do trabalho.



SIPOC 

• é uma forma de mapear processos assim como o 

fluxograma. O fluxograma, por meio de símbolos 

convencionais, representa de forma dinâmica o 

fluxo de trabalho.  Essa representação visual dos 

processos mostra como se faz o trabalho e analisa 

problemas cuja solução interessa à administração. 

Já a SIPOC é uma forma de visualização mais 

detalhada que um fluxograma.



Simon conceitua o diagrama de SIPOC 

como uma ferramenta usada por um 

time para identificar todos os elementos 

pertinentes de um projeto de melhoria 

de processo antes de o trabalho 

começar. 



 Os lembretes no nome da ferramenta mostram que o time 

deve considerar os Fornecedores de seu processo, os 

Inputs para o processo, o Processo que seu time está 

melhorando os Outputs do processo, e os Clientes. 

   Para o autor, a ferramenta de SIPOC é particularmente útil 

quando não estiver claro quem provê contribuições ao 

processo, que especificações são colocadas nas 

contribuições, quem são os verdadeiros clientes do 

processo, o que são as exigências dos clientes.



• Essa técnica de mapeamento possibilita uma 

melhor visão sobre o escopo do processo 

bem como quais são seus fornecedores e 

clientes, mostrando os inputs necessários 

para o início do processo de implementação 

de novos projetos e quais são os outputs 

esperados depois do processo finalizado.



• As informações apresentadas nesse 

mapeamento e que formam o NOME SIPOC são:
• SUPLLIERS (fornecedores) - aqueles que alimentam 

o processo,
• INPUTS (Entradas/ Insumos) - o que entra no 

processo para ser processado, documentos, materiais,
• PROCESS (Processos) - a atividade de 

transformação que aplicada a uma entrada vai gerar 
uma saída,

• OUTPUTS (saídas) - resultados do processo de 
transformação, CONSUMERS (consumidores) - 
clientes do processo.



MODELO AS-IS E TO-BE

  Esses dois tipos de modelagem, AS-IS e TO-BE, são 

importantes para o mapeamento e redesenho dos 

processos organizacionais, pois facilitam o 

entendimento do processo, apresentando uma 

representação da realidade (AS-IS) e permitindo 

uma visão futura do processo (TO-BE). 



   Mapeamento da situação atual dos processos (AS 

IS) - A primeira etapa da modelagem de processos 

consiste na definição dos processos organizacionais 

existentes na instituição, compreendendo o 

registro da situação atual, descrevendo fluxos, 

insumos e demais informações necessárias ao 

entendimento uniforme dos processos por todos os 

envolvidos.



  Redesenho de processos de uma situação futura 

(TO BE) – consiste em desenhar uma situação 

futura ideal (TO BE) a partir do diagnóstico 

consolidado, de forma a corrigir, melhorar ou 

inovar o processo, para aperfeiçoar a 

eficiência, a eficácia e a adaptabilidade da 

situação atual existente. Ë considerada a fase 

de análise e melhoria de processos.



  Técnica da Matriz GUT

  Uma técnica bastante prática e intuitiva, 

a matriz GUT é usada para definir a 

prioridade com que os problemas 

encontrados devem ser tratados.

   As letras da palavra GUT significam:



• Gravidade: o graus de prejuízos causados se nada for 

feito

• Urgência: o que acontecerá se nada for feito 

imediatamente

• Tendência: qual a projeção de agravamento da situação 

se postergar a solução

   Estabeleça uma nota de 1 a 5 sobre cada critério 

para cada processo ou atividade a ser melhorada. 

Depois some as notas e descubra por onde 

começar!





Técnica da matriz BÁSICO
   Semelhante à abordagem anterior, esta matriz é muito mais 

detalhada, permitindo um refinamento de sua análise da 
priorização das soluções que devem ser buscadas com o 
objetivo de equacionar o melhor custo benefício com as 
necessidades dos clientes.

Cada uma das letras da palavra BÁSICO significa:

• Benefícios para a organização

• Abrangência

• Satisfação do cliente interno

• Investimentos requeridos

• Cliente externo satisfeito

• Operacionalidade simples



   Para cada item, deve-se atribuir uma nota de 1 a 5. Ao somá-las, você 

saberá qual a sua prioridade ao montar um plano de ações de 

melhorias no processo

• Benefícios para a organização:

  Como solucionar este problema poderá trazer reduções de custos, 

aumento de produção ou redução de erros e defeitos.

• Abrangência:

  A quantidade de colaboradores que serão beneficiados com a solução.

• Satisfação do cliente interno:

  O nível de satisfação que será percebido pelos colaboradores com a 

solução deste problema.



• Investimentos requeridos:

   Qual o valor de recursos que será preciso destinar para a 

melhoria deste processo.

• Cliente externo satisfeito:

   Qual será o efeito sobre o cliente externo.

• Operacionalidade:

  Quais serão as dificuldades para por o projeto de melhoria em 

prática? Analise fatores como resistência à mudança, aspectos 

sócio-culturais, tecnologia necessária, simplicidade de 

implantação e facilidade de uso, por exemplo.





1. Ano: 2017 Banca: FCC Órgão: TRT - 24ª REGIÃO 
(MS)Prova: Analista Judiciário - Área 
Administrativa

Uma das definições de processo, no âmbito das 
organizações, é um conjunto de meios 
articulados de forma organizada para alcançar 
os resultados pretendidos. Entre as 
ferramentas utilizadas na gestão de processos 
se inclui o 

  a) feedback, para avaliar a aderência dos processos 
aos objetivos estratégicos da organização. 

  b) diagrama de Pareto, para identificar o grau de 
maturidade dos processos. 



  c) fluxograma, utilizado no mapeamento dos 
processos da organização. 

  d) mapa estratégico, com a identificação dos 
desafios e oportunidades apresentados à 
organização. 

  e) organograma, que corresponde à 
representação gráfica de todas as etapas de 
cada processo.



2. Ano: 2017Banca: CESPEÓrgão: TRE-PEProva: 
Analista  Judiciário – Análise de Sistemas

   Uma ampla implementação organizacional de 
B P M (business process management) 
requer, obrigatoriamente, a

  a)prescrição de uma estrutura organizacional, uma 
metodologia ou um conjunto de ferramentas.

  b) instituição de novas disciplinas, entre as quais se 
inclui o gerenciamento de desempenho e de 
portfólio de projetos.



  c) definição de novas estratégias 
organizacionais e de indicadores de 
desempenho.

  d) otimização do desenho de processos 
alinhada aos objetivos estratégicos, por 
meio de novas capacidades.

 e) contratação de consultoria 
especializada que ofereça suporte a 
essa complexa implementação.



3. Ano: 2017 Banca: CONSULPLAN Órgão: TRF - 2ª 
REGIÃO Prova: Analista Judiciário - Área Administrativa

   Analise as afirmativas que versam sobre gestão de 
processos, técnicas de mapeamento, análise, 
simulação e modelagem de processos, marque V para 
as verdadeiras e F para as falsas.

    (   ) Gestão de Processos ou Business Process 
Management (BPM) é o alinhamento dos objetivos 
estratégicos da organização, projetando e 
implementando arquiteturas de processos, 
estabelecendo sistemas de medidas dos processos que 
alinham com os objetivos da organização, e educar e 
organizar os administradores para que possam 
administrar efetivamente os processos.



( ) No Planejamento do Processo deve-se 
descrever o propósito do processo, a 
definição de seus objetivos e os resultados 
pretendidos. Deve-se estabelecer, ainda, 
um orçamento levando em consideração o 
espaço e os recursos necessários, as 
pessoas e os equipamentos requeridos e 
planejar como o processo será 
estabelecido e mantido.



( ) No Gerenciamento do Processo devem 
ser coletados dados dos resultados 
obtidos e compará- -los com os objetivos 
preestabelecidos. Se os objetivos não 
foram atingidos a contento, devem ser 
implementadas ações para determinar as 
causas dos desvios e implementadas as 
devidas correções. 



A sequência está correta em 

  a) V, V, V.

  b) F, V, V.  

  c) V, F, V. 

  d) F, F, V.



4. Ano: 2010 Banca: FGV Órgão: FIOCRUZ Prova: 
Analista de Gestão em Saúde - Gestão de 
Tecnologia da Informação (+ provas)

 Focalizando a Gestão por Processos e suas 
características específicas, assinale a 
afirmativa incorreta.

  a) Foco no usuário.   b) Ênfase em agregar valor.

 c) Visão compartimentada.   

 d) Utiliza parâmetros de avaliação de desempenho.  

 e) Elevado nível de integração



5. Ano: 2013 Banca: FGV Órgão: FUNDAÇÃO PRÓ-
SANGUE Prova: Auxiliar Administrativo

    Em relação às técnicas de mapeamento e a 
melhoria de processos, analise as afirmativas a 
seguir.

I. O mapeamento de processos é um trabalho complexo, 
que exige reflexão multidisciplinar.

II. A etapa de melhoria do processo será desenvolvida 
baseando-se nas oportunidades detectadas quando do 
mapeamento do mesmo.

III. O sucesso na implementação das melhorias depende, 
também, da conscientização dos usuários do processo.



Assinale: 
  a) se somente a afirmativa II estiver correta.
  b) se somente as afirmativas II e III estiverem 

corretas. 
  c) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
  d) se somente as afirmativas I e III estiverem 

corretas. 
  e) se todas as afirmativas estiverem corretas.



6. Os processos podem ser definidos como um 
conjunto de meios articulados de forma 
organizada para atingir os resultados 
pretendidos e comportam diversas classificações, 
dentre as quais: 

 I. Gerenciais, ligados às estratégias e utilizados na 
tomada de decisões e na coordenação dos demais 
processos.

 II. Secundários, que correspondem a processos internos 
e fornecem as condições necessárias para a execução 
dos processos principais.



III. Macroprocessos, também denominados principais, que 
resultam na entrega de bens ou serviços ao cliente final.

 Está correto o que consta APENAS em 
  a) I e II. 
  b) I. 
  c) II. 
  d) II e III. 
  e) III.



7. Ano: 2012 Banca: CONSULPLAN Órgão: TSE Prova: 

Analista Judiciário - Análise de Sistemas

  No que diz respeito à gestão, dentre os tipos de técnicas 

utilizadas na identificação de riscos, os diagramas de 

causa e efeito, cujo exemplo é mostrado na figura, 

apresentam a relação entre os efeitos dos problemas e 

suas respectivas causas e mostram as causas primárias 

ou secundárias possíveis para os problemas e os efeitos 

que cada solução proposta terá sobre eles. Observe. 





Essa figura é também conhecida como 
diagrama de 

  a) Weber.

  b) Pareto.

  c) Ishikawa.
  d) Jackson.



GABARITO
1 C 2 D 3 A  4 C  5 D

6 A 7 C
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LINGUAGEM DA GESTÃO 
POR PROCESSO



LINGUAGEM DA GESTÃO POR PROCESSO

O mapeamento se constitui em uma linguagem gráfica e descritiva dos 
processos de trabalho, para a comunicação sobre as formas de agir da 
organização ao implementar as estratégias. 

Assim, a convenção de linguagem visa desenvolver uma padronização 
de desenho, de descrição das atividades executadas e de instrumentos 
que registram o contexto e as condições para a análise dos fluxos de 
trabalho.



LINGUAGEM DA GESTÃO POR PROCESSO

Espera-se que todos escrevam suas rotinas diárias de trabalho com 
a mesma linguagem e sejam capazes de compreender o que todos 
fazem. 

A convenção procura estimular a máxima clareza e simplicidade na 
apresentação do mapeamento para produzir alto grau de 
comunicação e entendimento sobre a ação da organização. Portanto, 
a convenção regula o grupo de símbolos e os tipos de diagramas que 
devem ser utilizados em todas as iniciativas de mapeamento de 
processos.



LINGUAGEM DA GESTÃO POR PROCESSO

A compreensão sobre o funcionamento organizacional como um todo 
pode resultar em confiança para levar a cabo as propostas de 
mudanças e melhorias do desempenho da organização. 

Por fim, a convenção se resume no principal instrumento de 
regulação para as iniciativas de mapeamento de processos de 
trabalho.



BPMN (Business Process Modelling Notation – Notação da Criação 
de Modelos de Processos Empresariais) é uma iniciativa do BPMI 
(Business Process Management Initiative – Iniciativa de 
Gerenciamento de Processos, um consórcio de empresas), cujo 
objetivo é definir uma notação gráfica comum que permita 
moldar os processos comerciais. 

LINGUAGEM DA GESTÃO POR PROCESSO

A sigla BPMN permite desvincular as informações comerciais da 
técnica (elementos técnicos do sistema de informação) para 
maximizar sua transferência de uma empresa para outra. 

 Linguagem BPMN



O BPMN pode ser considerado uma notação UML (linguagem 
padrão para a modelagem da estrutura de projetos de software) 
aplicada ao gerenciamento dos processos empresariais.

LINGUAGEM DA GESTÃO POR PROCESSO

 Linguagem BPEL

O BPEL (Business Process Execution Language – Linguagem de 
Execução de Processos Empresariais) é uma iniciativa BPMI 
cujo objetivo é fornecer uma representação XML das atividades 
ligadas à execução de um processo. 

Enquanto a notação BPMN está vinculada à discrição estática dos 
processos, a linguagem BPEL descreve a dinâmica global.



OBRIGADO!
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PESSOAS: ALOCAÇÃO, COMANDO, 
AUTONOMIA,CAPACITAÇÃO E DESEMPENHO

DA GESTÃO POR PROCESSO



As subseções a seguir descrevem e analisam as diferenças entre 
as duas abordagens de gestão, a funcional e a por processos de 
negócios, segundo cada uma das características referenciadas. 

PESSOAS: ALOCAÇÃO, COMANDO, 
AUTONOMIA,CAPACITAÇÃO E DESEMPENHO

1 – ALOCAÇÃO DE PESSOAS

Representa a disposição do 
conjunto operacional humano 
que executa as tarefas dentro 
da organização. 



 Na organização funcional, as pessoas são distribuídas por 
departamentos funcionais que se responsabilizam pelas tarefas 
daquele setor; 

ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL

ORGANIZAÇÃO POR PROCESSOS

 Na organização gerida por processos, as pessoas fazem parte 
de uma equipe responsável pelas tarefas de um processo 
multifuncional. 



 Na organização funcional, os profissionais são agrupados entre 

seus semelhantes ou pares, em equipes com papéis muito bem 

delimitados, onde todos possuem um mesmo conjunto de atividades 

a serem realizadas; 

 Na abordagem administrativa da gestão por processos, as equipes 

de trabalhos são formadas por profissionais de diferentes perfis e 

habilidades, onde cada um desempenha um papel e atividade 

diferente, porém complementar. 

ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL 
X

ORGANIZAÇÃO POR PROCESSOS



O desenvolvimento dos profissionais nas organizações orientadas a 

processos cabe primordialmente ao próprio profissional, recebendo 

suporte de centros de excelência funcional, voltados à capacitação 

contínua das habilidades essenciais aos processos da organização. 

Desta forma, nas organizações orientadas a processos, os 

profissionais se vinculam a um ou mais processos de negócio, como 

profissional executor ou coordenador, e, eventualmente, a centros de 

desenvolvimento de competências.

(HAMMER, 1997; DAVENPORT, 1994). 



2 – CADEIA DE COMANDO

Identifica a cadeia de comando que supervisiona o trabalho 
operacional. 

Na organização funcional, todo o trabalho está estruturado 

funcionalmente sob a forte supervisão de níveis hierárquicos 

superpostos, que comandam tanto a execução do trabalho quanto o 

desenvolvimento dos profissionais envolvidos. 



 Na organização gerida por processos, apenas o processo de 
negócio é gerenciado pelos donos de processos, que direcionam 
suas atenções exclusivamente à constante agregação de valor ao 
produto ou serviço entregue. 

O gestor de processo ou “dono do processo” não é o chefe dos 
profissionais que atuam em seu processo, ele não pode mandar, 
tem que negociar e exercer influência. 
Desta forma, a cadeia de comando na empresa orientada a 
processos não se baseia em comando e controle, mas em 
negociação e colaboração.

 (HAMMER e STANTON, 1999). 



A figura típica do “chefe” desaparece na organização gerida por 
processos: 

Um “chefe” é uma criatura de pirâmide: uma única pessoa que está 
acima de você, lhe dizendo o que fazer e como fazê-lo. 

Em um ambiente orientado para processos, esse papel desaparece. 
Mais precisamente, fica disperso entre muitas pessoas, nenhuma das 
quais pode ser chamada precisamente de chefe.

 (HAMMER, 1997, p.111). 



3 – AUTONOMIA OPERACIONAL

Aponta o grau de autonomia e controle que cada colaborador possui 
sobre as tarefas sob sua responsabilidade. 

 Na organização funcional, todas as tarefas são executadas sob 
rígida supervisão hierárquica;

 Na organização gerida por processos grande esforço é feito no 
sentido de fortalecer a individualidade, legando-lhe autoridade 
para tomar decisões essenciais ao cumprimento das mesmas. 



A associação dos conceitos de Weber sobre “burocracia 
monocrática” com os princípios da Administração Científica de 
Taylor, determinaram a forma de gestão dos negócios até meados 
do século XX, onde a gestão do tipo comando-controle era a 
palavra chave. 

Mintzberg chamou a isso de “burocracia mecânica”, ou seja, um 
modelo de organização e gestão capazes de atingir os mais altos 
índices de produtividade nas organizações. 

(MINTZBERG apud OSTROFF, 1999, p. 74). 



 A evolução da tecnologia de comunicação, o advento da Internet 
e o fenômeno da globalização dos negócios, ocorrida no limiar 
do século XX, provocaram a reconfiguração das transações 
comerciais no mundo, em função principalmente da aceleração 
dos processos.



Empresas estruturadas verticalmente e geridas funcionalmente, 
onde os colaboradores necessitam da autorização dos níveis 
hierárquicos de supervisão para a condução dos processos, 

passaram a operar com extrema dificuldade, tendo em vista a 
aceleração dos tempos de respostas para as exigências de mercado, 

exigindo modelos mais flexíveis e descentralizados de gestão. 



 A gestão por processos de negócios, por deslocar a gestão 
funcional – verticalizada - para uma administração direcionada ao 
cliente final e gerida por processos, cria princípios de autonomia 
gerencial nos executores dos processos, o que os torna mais 
produtivos, mais qualificados e com menores custos operacionais. 

 Essa nova visão de gestão desloca o poder de decisão, dos 
tradicionais níveis hierárquicos (superiores) de supervisão e 
controle, para os próprios executores dos processos de negócios. 

 Na abordagem administrativa da gestão por processos, os 
operadores de processo e os “donos de processos” tornam-se 
responsáveis pela integral manutenção da produtividade e qualidade 
do processo como um todo. 



4 – CAPACITAÇÃO DOS INDIVÍDUOS

Descreve o elenco de competências e o direcionamento da visão dos 
objetivos do trabalho operacional. 

•Na organização funcional, as pessoas são treinadas para se ajustar 
à função que desempenham;

•No modelo de organização gerida por processos o “empowerment” é 
dirigido para as múltiplas competências de forma que a visão 
transdisciplinar se estabeleça ao longo de todo o processo. 



“Qual a porcentagem da inteligência e criatividade das pessoas 
você imagina que a sua organização realmente faz uso?”.

Malone (2004, p. 153) comenta que, nas palestras sobre novos 
modelos de organização, sempre inicia pela pergunta: 

As respostas colhidas por ele ficam normalmente em torno de 30 a 
40%.

Poucas pessoas declaram que a sua organização utiliza mais de 
90% e muitas que o nível de utilização fica abaixo de 10%. 



Embora imaginários, esses números sugerem muito daquilo que 
todos nós vivenciamos:
As organizações não se apropriam devidamente do verdadeiro 
potencial das pessoas. 
As “ilhas isoladas de conhecimento” engessam a atividade dos 
colaboradores, não permitindo um aproveitamento integral do seu 
potencial criativo. 

A gestão por processos, por outro lado, permite que a 
transparência do trabalho ao longo do processo, independente das 
cadeias funcionais da organização, traga um novo entendimento aos 
operadores, exigindo um “empowerment” que reflita a 
transfuncionalidade que o processo representa. 



Colaboradores flexíveis e dotados de múltiplas competências são os 
que melhor se adaptam a esta nova visão de gestão. 

(OSTROFF, 1999)

Peter Drucker enfatiza que: 

Por mais de cem anos, todos os países desenvolvidos estavam se 
movendo firmemente na direção de uma sociedade de empregados 
de organizações. 

Agora esta tendência está se revertendo. 

Os países desenvolvidos, com os Estados Unidos na liderança, 
estão se movendo depressa na direção de uma sociedade reticular. 

(DRUCKER, 2002, p. 31). 



Essa mudança, segundo sua afirmação, significa a reconceituação 
dos processos de relacionamentos entre empresas e empregados:

• A lealdade deixa de existir para entrar a conquista da confiança 
em seu lugar; 

• a força de trabalho constitui um produto a ser comercializado; 

• os profissionais passam a gerir, eles próprios, as suas carreiras; 

• o que eu quero para mim deixa de fazer sentido para dar lugar 
ao quê eles querem, quais são seus objetivos. 



Isso significa relacionamento de marketing e, em marketing, 
começa-se com o cliente e não com o próprio produto.

(DRUCKER, 2002, p. 36)



5 – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Descreve os critérios de valorização e promoção do trabalho dos 
indivíduos.

Na organização funcional, as pessoas são avaliadas pelo seu 
desempenho funcional individual, enquanto que, na organização 
gerida por processos, o que conta é o resultado final do processo. 



Um dos aspectos críticos para o sucesso da abordagem 
administrativa da gestão por processos é a avaliação das pessoas 
envolvidas, conforme salientou Davenport:

As questões mais difíceis, enfrentadas por equipes 
organizadas para executar processos ou subprocessos a 
longo prazo, giram em torno da relação entre os membros da 
equipe e a estrutura funcional da organização. 



Supondo-se que a estrutura funcional continua a existir, como 
existiu em todas as organizações que estudamos, um desses 
problemas é a questão de como, e por quem, os membros da equipe 
devem ser avaliados. 

(DAVENPORT, 1994, p.116)

Davenport também apontou alternativas para resolver a questão: 
Uma solução óbvia para o problema da ênfase é criar uma 
organização baseada em processos, quer seja isolada ou que 
trabalhe em conjunto com o órgão funcional, e dar aos 
representantes do processo um papel igual ao dos gerentes 
funcionais na avaliação e recompensa dos membros da equipe.

(DAVENPORT, 1994, p.117). 



Quadro 1: Características Diferenciatórias entre:
Gestão Funcional e a Gestão por Processos

Características analisadas Organização Funcional Organização por Processos

Alocação de Pessoas Agrupados junto aos seus pares Times de processos 
envolvendo diferentes perfis e 

habilidades

Autonomia operacional Tarefas executadas sob rígida 
supervisão hierárquica

Fortalece a individualidade 
dando autoridade para tomada 

de decisões

Avaliação de desempenho Centrada no desempenho 
funcional do indivíduo

Centrada nos resultados do 
processo de negócio

Cadeia de comando Forte supervisão de níveis 
hierárquicos superpostos

Fundamentada na negociação 
e colaboração

Capacitação dos 
indivíduos

Voltada ao ajuste da função que 
desempenham/ especialização

Dirigido ás múltiplas 
competências da 

multi-funcionalidade/ 
empowerment
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA GESTÃO POR 
PROCESSO

 Trata do emprego dos recursos de tecnologia da informação (TI) 
no apoio à execução e gerenciamento de processos.

 Na organização funcional, as ferramentas de TI são 
representadas por sistemas de informação legados, limitados pela 
visão de áreas funcionais para as quais eles foram desenvolvidos. 



 Na organização gerida por processos, os processos de 
negócios exigem cada vez mais interatividade entre diferentes 
áreas internas e externas à empresa. 

 Os negócios atuais, no contexto de cadeias de valores, tornam-
se mais interativos e colaborativos, envolvendo uma variedade 
de parceiros para entrega de produtos e serviços. 

UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA 



Conectividade entre empresas (B2B), integração entre aplicações de 
empresas (EAI) e processos de negócios colaborativos, estão se 
tornando mais críticos à eficiente gestão e operação das empresas. 

(ZHANG et al, p.149).

UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA 



Dessa forma, nas organizações orientadas a processos, há uma 

forte demanda por recursos tecnológicos específicos para integração 

entre sistemas de informação (Enterprise Application Integration / 

EAI) de forma a permitir a intercomunicação entre os diversos 

sistemas de informação das áreas funcionais (legados) conforme a 

dinâmica da ordem requerida pelos processos de negócios. 

UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA 



O gerenciamento ou “orquestração” dos processos de negócios 
também passa a ser realizada por uma camada de software 
específica, denominada Business Process Management System 
(BPMS). 

Esta camada é constantemente informada pela camada EAI, sobre 
o status de operação de cada instância do processo de negócio, 
independente de instituição e plataforma computacional na qual 
esteja ocorrendo o processamento. 

UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA 



Com os dados das instâncias em processamento ao longo do 
processo, o sistema BPMS é capaz de prover ao gestor do processo 
de negócio uma atualização contínua dos indicadores de 
desempenho, informando gargalos e caminho crítico, ocorrências de 
exceções, entre outras informações importantes à gestão de 
processos de negócios. 

UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA 

Assim, temos que, na arquitetura de TI das empresas que praticam a 
abordagem administrativa da gestão por processos, há dois 
componentes diferenciadores: o EAI e o BPMS. 



Utilização da 
Tecnologia

Sistemas de informação com 
foco em áreas funcionais

Integração e “orquestração” dos 
sistemas de informação

Fonte: Adaptado de MONTEIRO (2006, p.74).
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