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RESUMO  
 

 Atualmente, no cenário de desenvolvimento global, tem-se ampliada a necessidade de 

as organizações serem dirigidas por uma plataforma que possa integrar e alinhar todos os 

níveis hierárquicos organizacionais, inclusive com um trabalho no conhecimento de novas 

ferramentas facilitadoras da Gestão de Processos, com a finalidade de assimilar novas formas 

de operacionalização, e também na definição de guias que direcionem a busca de excelência, 

de uma melhor eficácia e eficiência. Nesse contexto, as Instituições de Ensino Superior (IES) 

apresentam oportunidades da adequação e de utilização de modelos de Gestão de Processos 

que venham agregar valores e sirvam como bases para mitigar as diferenças. O objetivo deste 

trabalho é verificar a necessidade da aplicação de uma gestão de processos, com o propósito 

de desenvolver um diagnóstico do cenário atual na instituição, de modo que alinhe a estratégia 

do nível mais alto à base da organização, criando uma sinergia em todas as ações da IES.  

 

Palavras-chaves: Gestão de Processo de Negócio, Arquitetura Orientada para Serviço, 

Engenharia de ambiente, Melhoria contínua. 
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ABSTRACT 
 

Currently, in the global development setting, there is the great need for the 

organizations to be run by a platform that may integrate as well as align all of the 

organizational hierarchical levels, even with a work of knowing new tools that facilitate the 

Process Management, in order to assimilate new ways of operating, and also in the definition 

of guides that direct the search for excellence, of improved effectiveness and efficiency. In 

this context, the Higher Education Institutions (HEIs) present opportunities to adequacy and 

use of models of Processes Management that will add values and serve as a basis to mitigate 

the differences. The study of case of the Process Management in the pedagogical field of 

courses in an Institution of Higher Education, the aim of this research, has been built upon a 

qualitative research strategy, using as tools for the implementation of mining in the collection 

of information direct observation, participant observation and interview. The purpose of this 

study is to verify the need of applying a process management with the aim of developing a 

diagnosis of the current setting at the institution, as to align the strategy higher level on the 

basis of the organization, creating a synergy of all actions of the Institution.  

 

Keywords: Business Process Management, Architecture Oriented to Service, Environmental 

Engineering, Continuous Improvement. 
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1    INTRODUÇÃO 
 

Atualmente, com a aceleração do desenvolvimento mundial e a crescente necessidade 

de se buscar a excelência na área da gestão de processos aplicada na educação do ensino 

superior, os serviços e processos utilizados nas instituições necessitam de um alinhamento que 

direcione em todos os níveis das organizações uma formatação única, garantindo uma 

governança. A padronização de processos, a mudança cultural para melhorias contínuas e os 

processos de tomada de decisões em sinergia com as estratégias da organização vêm nortear o 

mercado para alcance de resultados positivos. O mercado passa a solicitar resultados com 

maior qualidade e gera a exigência de se ter meios facilitadores que venham suprir esta 

demanda. Independentemente de ser na área privada ou pública, essa exigência tem 

aumentado de forma exponencial em todos os níveis da sociedade, inclusive na área 

educacional. Foi mapeada a necessidade de adequação de uma gestão de processos durante a 

construção do diagnóstico, onde a diferença e utilização dos processos observados in loco  

colocam exposta a falta de alinhamento com as definições e estratégicas da IES.  

Segundo Araújo (2011), “... os novos tempos trazem exigências de maior velocidade, 

maior competência, mais alternativas de dinâmicas sistêmicas, maior presença de mercado, 

rapidez na solução de problemas, e processo decisório próximo à perfeição a cada momento 

tanto na forma vertical ou hierárquica, como na forma horizontal”.  

A necessidade das empresas em disponibilizar serviços de forma diferenciada e que 

atenda as expectativas dos consumidores tem sido muito forte. Hoje, a concorrência tem 

aumentando de forma global, e o que irá fazer uma fidelização de um cliente é se o serviço 

realmente alcança seu desejo. Com a ampliação da busca de melhor qualidade nos serviços, 

devido ao maior conhecimento das exigências dos atuais consumidores, tem ficado claro que 

as organizações necessitam de uma gestão de adequação e de melhoria na maneira de fornecer 

estes serviços. 

Diante desta maior exigência, o desafio de melhoria contínua, o melhoramento da 

gestão de serviços de forma direcionada e padronizada é algo essencial, pois sem uma mesma 

plataforma os desvios na execução dos serviços poderão acarretar impactos negativos para 

organizações, e consequentemente insatisfação por parte dos receptores dos serviços.   

Uma forte preocupação com um sistema educacional diferenciado gera a necessidade de 

aplicação e alinhamento dos modelos utilizados atualmente no mercado.  

É factível que a Gestão de Processos pode ajudar a alinhar as estratégias em todos os 

níveis e processos utilizados em uma organização. É utilizado por muitas empresas com 

grandes resultados, contudo, muitas instituições educacionais não perceberam as 
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oportunidades de ter esse diferencial, o que é, inclusive, um grande desafio na construção 

deste estudo, pois não foram muitas as referências a essa aplicação posta em prática em 

instituições de ensino superior, sendo necessária uma ampla busca por melhorias praticadas 

aplicadas no mercado. A necessidade de uma nova visão de gestão aplicada, de forma que 

contribua diretamente para os resultados desejados vem balizada nas pesquisas em campo, e é 

uma grande oportunidade em tal construção. O estudo construído apresenta a oportunidade de 

aplicação de Gestão de Processos em uma IES (Instituição de Ensino Superior) devido à falta 

de uma gestão formatada, onde a ausência atual sinaliza perspectiva de melhoria. 

Araújo (2011) afirma que vários são os pontos a ser levados em consideração na 

aplicação da Gestão de Processos, inclusive a exigência dos envolvidos no processo de gestão 

e a avaliação do ambiente a ser exposto a essa adequação de governança como direcionadores 

de fortalecimento para o sucesso ou fracasso na aplicação da ferramenta, os quais serão 

posteriormente alinhados com base em artigos em que a hermenêutica irá explorar esses itens. 

 

1.1 Justificativa 
 

A necessidade de oferecer serviços que venha satisfazer as exigências dos consumidores 

gera a oportunidade de utilização de uma gestão de processos para alinhamento e alcance dos 

objetivos de qualidade que são colocados como desafios para as organizações. Com base na 

busca de atendimento crescente pela excelência e padronização de ações, que garantam uma 

homogeneidade nos processos disponibilizados nas instituições, se faz necessário diagnosticar 

e construir uma proposta de Gestão de Processos, que venha analisar os pontos de 

oportunidades de mudanças, propiciando atitudes e ações que sejam ganhos reais percebidos 

pelos envolvidos.  

 Seguindo o objeto deste estudo, sabe-se que a educação brasileira passa por um desafio 

de formar profissionais com habilidades e competências para atuarem no mercado em 

desenvolvimento e, para isso, precisam também verificar, na prática, as aplicações dentro das 

próprias instituições que apresentam uma diferença entre o real e o desejado, e entre o teórico 

e o prático, nas quais uma formatação de alinhamento geraria um trabalho com resultados 

mais visíveis, já que estariam em toda a construção de conhecimento e visualizariam essas 

atividades em seu local de desenvolvimento teórico através da Gestão de Processos.  

A instituição, objeto de estudo, apresenta uma grande diferença de modelos de 

direcionamento na aplicação de seus processos. Com isso será possível existir a oportunidade 

de uma formatação e de alinhamento, o que contribuirá para garantir uma uniformidade e uma 

melhor estratégia de atuação em todos os seus serviços, com uma circunstância oportuna de 
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busca por melhores resultados para a organização. Esse diagnóstico do cenário envolvido é 

ainda superficial, porém ratifica a importância da construção desse estudo de caso para uma 

análise mais acadêmica, ao utilizar referências bibliográficas e direcionamentos da literatura 

para um diagnóstico com maior profundidade da realidade. 

O tema terá como foco principal, um diagnóstico das oportunidades de aplicação de 

uma Gestão de Processos. Importante analisar e avaliar o processo da organização e levantar 

uma nova forma que para o crescimento da IES, em que todos os envolvidos no processo, 

serão facilitadores de avaliações para a aplicação de tal melhoria, e também serão 

consideradas as exigências de todos os envolvidos. Esses fatores poderão dar uma grande 

contribuição para o sucesso da implantação da proposta de uma Gestão com base 

metodológica, vindo balizar a definição dessa nova forma de gestão. 

Por ser uma visão muito aplicada no mundo corporativo, ainda apresenta grandes 

oportunidades de aplicação em instituições educacionais, que irão desenvolver ferramentas 

que minimizem a disparidade entre as atividades, mitiguem a amplitude da situação atual 

versus a desejada, e garanta que os melhores laboratórios de evidências do que é ensinado 

sejam também as práticas internas, de modo a contribuir para a construção de uma mudança 

de cultura e uma visão diferenciada para os egressos a serem disponibilizados para o mercado. 

 

1.2 Objetivos 
 

1.2.1 Objetivo geral  
           

Realizar um diagnóstico inicial dos processos internos da instituição de ensino em 

estudo, avaliando a percepção dos docentes e funcionários a respeito da necessidade de 

aplicar uma metodologia de gestão de processos unificada na instituição. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 
 

- Levantar e avaliar o panorama real da situação de cada curso na utilização de 

processos utilizados em dois diferentes cursos de graduação, objeto deste estudo; 

-  Levantar as práticas e os processos internos utilizados em cada curso; 

-  Avaliar a percepção dos docentes e funcionários com relação ao impacto da gestão de 

processos; 

- Realizar uma avaliação preliminar do alinhamento das ferramentas de gestão de 

processos disponíveis à instituição em estudo;  
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1.3 Estrutura do trabalho 
 

A formatação deste trabalho será apresentada mediante os seguintes capítulos: 

Introdução, Fundamentação Teórica e Revisão da Literatura, Metodologia, Estudo de Caso, 

Considerações Finais e Sugestões de futuros trabalhos. 

A introdução apresenta a relevância do problema, os objetivos do trabalho e a 

necessidade atual da aplicação da Gestão de Processos devido à grande necessidade de as 

instituições serem mais eficazes e destaca a necessidade de gerir os processos com menor 

diferença em sua aplicação de processos, em que as oportunidades geram grandes 

necessidades de alinhamento para se obterem resultados, fazendo uma analogia entre a 

aplicação na empresa e nas instituições de educação. 

A fundamentação teórica e a revisão da literatura será o lastro de informações e a 

referência no direcionamento da Gestão de Processos de Negócios (BPM), a fim de garantir 

que o assunto a ser explanado traga realmente contribuições significativas e demonstre como 

essa formatação é utilizada em vários cenários, e seja explorado em detalhes de como é na 

prática, as lições apreendidas, expressas em instituições que já aplicam essa ferramenta.    

A metodologia aplicada para a construção da dissertação baseia-se em conceitos de 

aplicação de estudo de caso, tendo sido pesquisadas em várias fontes e de que maneira 

ocorreu logicamente todo o processo do planejamento, de modo a chegar à análise e à 

proposta de utilização, de forma a ser entendida e aplicada de acordo com a disponibilidade 

da instituição objeto de estudo. O estudo de caso, de como uma estratégia metodológica irá 

refletir o que é realizado na prática atualmente, se apresentará utilizando a observação direta e 

a observação participativa, técnicas que validarão o estudo por meio de formulário de 

observações, entrevistas, todas aplicadas in loco.  

As Considerações Finais e as Sugestões de futuros trabalhos irão sintetizar as propostas 

de aplicação de melhorias e indicações quanto à importância de uma Gestão de Processos de 

Negócio (BPM), pois leva em consideração uma visão macro do objeto estruturado durante 

toda a construção deste estudo, demonstra de maneira objetiva quais as grandes contribuições 

e os possíveis direcionamentos que poderão ser avaliados para uma aplicação que venha 

agregar valor e também colocar como pontos de avaliação internos para oportunidades futuras 

na instituição. 
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2    BASE CONCEITUAL E REVISÃO DA LITERATURA  
 

2.1 Base Conceitual 
 

A seguir são apresentados os principais conceitos relacionados a Processos e Gestão de 

Processos, BPR (Redesign Process Management), BPM (Business Process Management), 

Governança Corporativa e Gestão Educacional, KPI – Key Performance Indicator, e SOA 

(Service-Oriented Architecture), os quais servirão como direcionamento para uma proposta de 

estudo do caso que é objeto de estudo. 

 

2.1.1 Processos e Gestão de Processos 
 

Um dos principais conceitos de Processos utilizado na literatura, é que um processo é 

conjunto de atividades seqüenciais que apresentam relação lógica entre si, com a finalidade de 

atender e, preferencialmente, suplantar as necessidades e expectativas nos planos internos e 

externos (Oliveira,1996). Toda a organização apresenta uma necessidade de sistematização 

para alcançar os resultados a que se propõe, que precisam ser planejados, organizados, 

direcionados e controlados, de forma que todos os inputs apresentem uma forma de sinergia, 

os quais deverão ser transformados mediante um processo para a geração de outputs. 

Segundo Araújo (2011), essa formatação teve sua base em fatos históricos da filosofia 

de Taylor e hoje se ajustam a todas as empresas, privadas ou públicas. O grande desafio é a 

minimização de caminhos de divergências de focos, sendo geradas grandes perdas de 

eficiência e, consequentemente, com impactos na eficácia em alcançar aquilo que foi 

determinado como objetivo. O monitoramento pode ser utilizado com base em indicadores de 

performance que servem de termômetro para a busca desses resultados. 

Gonçalves (2000) define processo como qualquer atividade ou conjunto de atividades 

que tomam um input, adicionam-lhe valor e fornecem um output a um cliente interno 

específico. Essa visão mostra que o todo é composto pelas partes, e que todo sistema precisa 

está interligado para uma gestão. 

Conforme Davenport (1994), um conceito poderá contribuir para melhor entendimento: 

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

fim, com entradas (inputs) e saídas (output) claramente identificados”.  

Na realidade, o fato de enxergar a organização de uma forma diferente, não 

departamentalizada como acontecia sempre em um passado não tão distante, ou seja, enxergar 

a unidade, passa a apresentar certa dificuldade: saber onde começa e onde termina a 

responsabilidade de cada unidade. Não é possível entender os pontos de uma organização 
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somente observando o seu organograma, mas fazendo com que todos os seus setores estejam 

interligados e padronizados. A dificuldade para eliminar os limites de cada empresa estará 

diretamente ligada ao perfil proposto para cada ação. 

Toda a sinergia na implantação de uma Gestão de Processos terá importância vital para 

o envolvimento de todos os níveis de uma instituição. Com isso, os recursos a serem definidos 

precisam de abrangência, de modo a dar suporte a todo novo modelo de governança e faça a 

gestão acontecer de maneira efetiva (PALADINI, 2008). 

Como a responsabilidade pela Gestão de Processos é de toda a organização, são muito 

importantes os meios de realimentação de processos aplicados. Como a padronização será 

uma referência à dinâmica de necessidade dos clientes, precisa ser analisada. O modelo 

conceituado por Paladini (2007) menciona que a necessidade de adequação do sistema terá 

como um dos pilares de base a seleção e o perfil de quem será catalisador das mudanças de 

processos, um dos pontos mais relevantes para um bom alcance do resultado esperado em 

uma inserção de ferramentas. Existe uma carência de estudos científicos nesse contexto, no 

sentido de fazer uma análise detalhada dos GAP1 entre o ideal x real, e com isso fazer 

germinar uma proposta diferenciada para a adequação e a utilização de uma mesma 

plataforma de atuação de processos que possam garantir qualidade e sustentabilidade, em 

consonância com uma visão de planejamento e de gestão da competitividade. 

Gianesi (2010) aponta que a necessidade de serviços com uma gestão formatada é uma 

ação que tem grandes ganhos nos trabalhos internos, os quais irão garantir que tanto os 

clientes internos como os externos serão beneficiados com cada processo realizado de forma 

padronizada, o que evitará perdas e também a ausência de satisfação por partes dos 

envolvidos. 

Os processos precisam ser utilizados como um hábito, de forma efetiva, em todos os 

momentos. A mudança cultural e a quebra de paradigmas para a implantação de processos em 

uma organização irão exigir uma ótima plataforma de informações e padronizações, para que 

todos os efeitos diretos sejam alcançados. A Gestão de Processos estará sendo embasada na 

governança a ser aplicada em todos os níveis hierárquicos (estratégicos, táticos e 

operacionais), que garantirão a forma a serem planejados, organizados, com grande espaço de 

atuação, e que sejam melhorados continuamente (PALADINI, 2008).  

A Gestão de Processos deverá ser direcionada de forma que, independentemente dos 

recursos humanos que forem aplicar a ferramenta, após a validação do modelo definido e 

proposto, esses padrões devem ser adequados à realidade prática, o que, dessa forma, irá 

                                                
1 GAP significa diferença entre o ideal e o resultado real esperado. 
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facilitar o processo de tomada de decisões e minimizar as interferências pessoais na 

otimização desses novos processos a serem utilizados.  

Na proposta da Gestão de Processos, deverá ser trabalhada a mudança cultural que 

definirá qual é a melhor forma de atuar, utilizando informações históricas, e que gerará nas 

pessoas o entendimento de que não existe mais o meu modelo, mas, o modelo melhor para a 

organização. É um valor a definição de melhor atendimento e resultados, pois os processos 

devem ser direcionados para essa formatação.  

A projeção, a viabilização, a implantação e a avaliação devem ser colocadas como base 

para a Gestão de Processos, de forma que todos os passos a serem dados devem seguir essa 

sequência. 

Segundo PALADINI (2008), “Não há como criar envolvimento efetivo de pessoas em 

um processo se não forem disponibilizados os meios para que elas exercitem as ações que 

conduzem ao resultado esperado”. O investimento na implantação de processos irá garantir 

um retorno de satisfação aos discentes e, com isso, cada momento fica mais explícito. Quanto 

mais é investido em treinamentos, em capacitações, por exemplo, mais mudança cultural irá 

ocorrer, já que não se consegue um sistema de processos com consistência sem ações 

consistentes. Um dos pontos a serem mais explorados posteriormente será o da Engenharia de 

Ambiente, pois apresenta uma formatação que, sem a avaliação detalhada do sistema formal 

ou informal da organização, poderá não apresentar resultado referenciais. Com isso, todo o 

processo de análise do ambiente deverá ser levado em consideração para o alcance do 

resultado proposto na aplicação do BPM. 

Segundo GIANESI, CORRÊA (2010) argumenta que a necessidade de entender o que 

fazer, e de como fazer na formatação para Gestão de Processos, leva as várias necessidades de 

adequações, nas quais serão levadas em consideração, as influências externas, bem como o 

perfil dos envolvidos, para o atendimento da satisfação de qualidade e também a formatação 

de processos que dê suporte aos serviços. 
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Figuras 2.1 - Componentes do Sistema Gestão de Processo ( Adaptação Moreira, 2002) 

 
Um dos pontos importantes para o alinhamento dos conceitos do process management é 

o entendimento conceitual que eliminará dúvidas sobre qual é o escopo das expressões Gestão 

de Processo e Gestão por Processo, o que facilitará a hermenêutica de utilização de cada 

termo e sua contribuição real na utilização pelas empresas, e como devem ser trabalhados na 

prática, conforme tabela 2.1 apresentada a seguir: 
 

Tabela 2.1 - Gestão de processos x gestão por processos (Adaptação de Araújo, 2011) 
 

PROPOSTA TRADUÇÃO DESCRIÇÃO 

 

Gestão de 

processos 

   

Representa um tipo de gestão específica, no 

caso, a gestão de processos, em que se busca 

entender os processos que são geridos pela 

organização. Process 

Management 

Gestão por 

processos 

 

Gerir a organização de acordo com os seus 

processos críticos, basicamente. Em suma, a 

organização passa a ser orientada por seus 

processos. 

   
Uma das maiores necessidades em uma Gestão de Processo é a forma de controle e de 

acompanhamento de forma objetiva dos resultados que pretendem ser alcançados, seja uma 

instituição de ensino, uma empresa, seja qualquer organização, uma norma de confronto com 

o que se quer alcançar, que deve ser visto como algo imprescindível, utilizando meios de 

avaliação. Um indicador de Gestão de Processo são procedimentos ou regras que associam 

Entradas Saídas Processo 

Ambiente 

Feedback 
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práticas sociotécnicas a escalas, que descrevem hierarquias ou ordens de preferência nos 

estados do mundo (BARBARÁ, 2008). 

Uma forma para garantir que todos os objetivos estão sendo alcançados na prática é 

utilizar técnicas de medição diretas, que irão comparar o que foi predefinido como caminho e 

os resultados na Gestão de Processos, o que contribuirá de maneira transparente e levará os 

gestores a tomadas de decisão quanto à maneira de balizar aqueles resultados, o que está 

abaixo do especificado como referência, sendo avaliados os desvios encontrados e os motivos 

para a ocorrência dos mesmos, devendo, pois, ser aplicados planos de ações que venham 

garantir o alinhamento com o objetivo inicial. 

 

2.1.2 Redesign do Processo de Negócio (BPR) 
 

A partir da metade da década de 1990 até os dias atuais, o BPR tem sido um tópico 

muito estudado devido à necessidade de adaptação das organizações às rápidas mudanças no 

mercado. O significado de Business Process Reengineering (BPR) pode ser traduzido como 

Reengenharia do Processo de Negócio, sendo também denominado como Business Process 

Redesign, ou seja, Redesenho do Processo de Negócio, ou Gerência da Mudança do Processo 

de Negócio.  

 A adaptação à velocidade das exigências do mercado gera uma nova forma de verificar 

um sistema de processo que apresente abrangência em toda a organização, com o objetivo de 

alcançar melhorias que garantam resultados consolidados para a organização. Conforme 

afirmam Gregoriades e Sutcliffe (2008), para se manter no mercado de forma competitiva, a 

empresa precisa atualizar-se e até mesmo redesenhar todo o seu sistema de processos, a fim 

de suportar as mudanças em todos os níveis e garantir sua sobrevivência. 

Um das bases para a aplicação do BPR em uma organização está relacionada com a 

mudança que deverá ocorrer principalmente na forma de sua execução, que em alguns 

momentos foi confundida com uma padronização nas adequações, sem levar em consideração 

a contribuição humana que está envolvida nos processos. Foram aplicadas várias adequações, 

o que gerou um grande número de dispensa de pessoas e, consequentemente, afetou a 

recepção desse processo e levou a muitos questionamentos a respeito dessa ferramenta, que na 

realidade gera um grande alinhamento para a qualidade de processos e serviços, e mitiga com 

isso os desvios dos padrões preestabelecidos. 

Para suportar a implantação do BPR em algumas organizações e até mesmo avaliar os 

riscos envolvidos nas mudanças devido à quantidade de erros somente encontrados após sua 

aplicação prática, existe a necessidade de uma simulação para a compreensão dos impactos, 
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algo de grande importância, inclusive com a verificação dos ganhos e das possíveis perdas 

antes das adequações. Existe uma ausência de certeza quanto às novas formas de atuação. 

Caso elas não sejam observadas, podem ser gerados grandes impactos, somente observáveis 

na operacionalização (Gregoriades e Sutcliffe, 2008). 

A comunicação e a utilização da Tecnologia da Informação (TI) para dar suporte a esse 

processo de implementação são as bases para o sucesso desse BPR, para que sejam realmente 

inovadores e de qualidade. Um critério importante a ser observado na utilização do BPR é se 

o custo investido para as mudanças gerou resultados bem sucedidos. Caso ocorra o contrário, 

significa que o objetivo das mudanças teve resultados negativos, não tendo havido uma 

compensação real do investimento. 

Wu (2002) afirma que, baseado em pesquisa em empresas que foram submetidas à 

aplicação do BPR, muitas tiveram impactos, principalmente nos níveis operacionais e táticos, 

o que fez com que o alinhamento com o nível estratégico não tenha acontecido. Criou-se uma 

lacuna e, com base nessa perspectiva, foi proposta uma abordagem com alinhamento 

estratégico. 

Por ser uma ferramenta que se configura em reiniciar a construção a partir do princípio 

de que todas as etapas deverão começar do zero, o BPR faz com que na prática ele não seja 

aplicável em algumas empresas em estágio diferenciado e com uma estrutura de processo 

montada, mesmo sem apresentarem uma sinergia com a estratégia da organização, e se 

caracterize como oportunidade para uma reengenharia aplicada quando surge a necessidade de 

uma nova estrutura operacional. 

 

2.1.3. Gestão de Processo de Negócio (BPM) 
  

Uma das mais importantes avaliações que podem ser aplicadas em uma organização é a 

definição de onde se quer chegar, utilizando-se a visão estratégica (ARAÚJO, 2011). Com 

isso, a geração de uma sistematização deverá ser alicerçada em um primeiro plano, em que a 

organização irá trabalhar com uma visão de futuro, pois dependerá dessa visão a 

implementação de Gestão de Processos de Negócios (BPM) como grande balizadora para a 

sinergia de esforços no alcance dos objetivos maiores. 

Na estratégia de pesquisa sobre a BPM (Business Process Management), um conceito 

que direciona é a sinergia entre gestão de negócios e tecnologia da informação, ao apresentar 

como oportunidade um objetivo principal, que é a busca de maior eficiência e eficácia nos 

resultados de uma organização. Esse sistema pode ser o facilitador da melhoria para alcançar 

resultados diferenciados, com respostas positivas e monitoradas, em uma mesma plataforma 
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de governança. Na formatação dessa plataforma de gestão, são utilizadas várias ferramentas, 

metodologias, recursos e informações que possam agregar valor à implantação, podendo ser 

ressaltada a participação das pessoas, pois apresentam um papel muito importante: são os 

catalisadores da mudança cultural e da absorção de uma nova forma de trabalho, levando-se 

em consideração suas exigências como usuários, e também analisando o ambiente onde será 

desenvolvido o modelo, e criando uma arquitetura organizacional de informação. O BPMS 

(Business Process Management Suites) também servirá como uma plataforma de 

direcionamento de software ao agregar a estratégia de desenvolvimento de melhorias e 

contribuir assim para o ótimo resultado a ser alcançado. 

 A visão estratégica visa investir em meios que possam garantir que o setor ou 

organização cresça constantemente e significa algo que tem impacto na sobrevivência da 

organização, ou seja, sendo a forma como pretende construir seu futuro. 

 Uma das formas para garantir o alinhamento de todos os direcionamentos e a estratégia 

no nível operacional é demonstrando na figura a seguir: 

 

 
Figuras 2.2 – Modelo de Gestão de Processos (Adaptação de Araújo, 2011) 

 

Um dos desafios encontrados nas organizações é a disseminação da idéia de que sempre 

existirá uma melhor forma para serem executadas as atividades utilizadas no momento atual. 

A necessidade de se visualizar essa nova forma precisa ser muito bem explorada, de modo a 

estabelecer as bases para uma gestão do processo. 

Para a utilização do planejamento estratégico, deverá ser realizada uma avaliação que 

definirá o status da organização como um todo, e que norteará como a Gestão de Processos 

deverá ser aplicada, de maneira que o desdobramento aconteça com qualidade e com o 

envolvimento de todos os níveis hierárquicos (PALADINI, 2008).   

Estratégia 

Escritório de Processos 

 Governança 

Arquitetura de Processo - SOA 
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Um sistema de gestão de processo deverá ser utilizado de forma a agregar resultados 

para a organização, contudo precisa ser estruturado de forma que todos os envolvidos estejam 

em alinhamento a partir do estágio de implantação, para serem alcançados todos os níveis, e 

principalmente que se busque uma linguagem acessível a todos. Um dos cuidados reais é que 

na prática não sejam gerados resultados, o que causaria uma grande decepção e frustração 

quanto ao processo e, consequentemente, perda de tempo, de recursos financeiros e traumas 

na implantação da nova ferramenta. 

De acordo com Bárbara (2008), a Gestão de Processo precisa apresentar consistência na 

sua forma de aplicação, para evitar diferenças no escopo inicial que foi desenhado como 

arquitetura, e que a Governança deve ser aplicada com qualidade para o alcance da 

excelência. 

A Gestão de Processos de Negócios (BPM) é um sistema apoiado por ferramentas e 

estruturas que apresentam um objetivo e devem ser aplicadas de forma robusta, com 

melhorias para a organização que a utiliza como base de gestão. O objetivo do BPM é dar o 

suporte necessário para construir, documentar, analisar, guardar e gerir as informações sobre 

os processos nas organizações (BARBARÁ, 2008). Para garantir o sucesso, é necessário 

incorporar o planejamento da infraestrutura nos estágios iniciais do ciclo de vida da aplicação. 

A sincronização da infraestrutura com a aplicação que ela suporta permite que as empresas 

acelerem a implantação, simplifiquem a manutenção, reduzam os riscos e os custos e 

gerenciem o crescimento de maneira adequada e eficiente. 

No processo de implantação de um sistema de Gestão de Processos de Negócios (BPM), 

deverá ser analisado o perfil da organização, verificada a melhor forma de aplicação, sabendo 

que, mesmo que venham a ser mostrados os benefícios no momento da implantação, como em 

todo processo de melhoria (PALADINI, 2007), deverão ser verificados a melhor forma e os 

meios para esse processo, pois ele exigirá habilidades diferenciadas do facilitador, como 

também um estudo da cultura para evitar erros na aplicação e no tempo dessa aplicação. 

Segundo Paladini (2010), todos os processos que trazem melhorias precisam ser 

bastante estudados em suas características para refletirem uma qualidade diferenciada, pois as 

pessoas são fundamentais nesse processo. Diante de tal afirmação, os projetos de implantação, 

capacitação, compartilhamento dos ganhos devem ser bastante explícitos, porque serão um 

grande diferencial que permitirá a todos entenderem as mudanças e assumirem uma postura 

de aceitação.  

Vários são os benefícios trazidos por esse processo de mudança com o uso do BPM, em 

que a garantia das análises e dos processos de mudanças são confiáveis, mais simples, mais 

rápidos e de menor custo. Trata-se de uma motivação a uma constante avaliação e à 
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implementação de ações de melhoria de Gestão, o que gera integração e colaboração para 

atingir os objetivos e as metas estratégicas, com vantagem competitiva. 

 

2.1.4. Governança Corporativa, Gestão Educacional e Indicadores Chaves de 
Desempenho (KPI) 

 

Um fator importante deverá ser a aplicabilidade de uma governança que garanta os 

resultados, em que a governança de processo exerce um papel fundamental no sucesso da 

Gestão de Processo. Uma aplicação bem elaborada irá garantir a uniformidade dos interesses 

da organização. Será o meio para orientar e orquestrar toda a Gestão. Apesar de ser um termo 

novo utilizado na literatura e nas organizações, tem alcançado grande consagração. 

Conforme o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, na prática:  

  ... é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, 

envolvendo os relacionamentos entre proprietários, conselho de administração, diretoria e órgãos de controle. As 

boas práticas de governança corporativa convertem princípios em recomendações objetivas, alinhando interesses 

com a finalidade de preservar e otimizar o valor da organização, facilitando seu acesso ao capital e contribuindo 

para sua longevidade. 
Essa definição torna clara a necessidade de controle e de acompanhamento do que foi 

proposto para ser resultado, e sua extrema importância. 

Os principais elementos da Governança são os objetivos, o processo decisório, os papéis 

e as responsabilidades, e a padronização. Cada um desses elementos apresenta o seguinte 

direcionamento. 

- Objetivos – Devem ser bem alinhados e compartilhados com todos os níveis de 

maneira objetiva, pois serão eles os caminhos para todos os trabalhos envolvidos no processo; 

- Processo decisório – Define os critérios e as estruturas para as tomadas de decisão, os 

quais podem ser formados de botton-up, em que os Gestores de Processos alimentam um 

comitê de decisões que condensarão todas as necessidades decisórias destinadas a um comitê 

central que as validará juntamente com a diretoria. 

- Papéis e responsabilidades – Definição de cada atribuição a ser executada e também 

das interações, convergindo para cada um dos envolvidos no processo. 

- Direção – A direção será a catalisadora no processo de tomada de decisões em todos 

os níveis, e será uma facilitadora de modo que todos sejam envolvidos, para que os resultados 

venham a acontecer. 

A gestão educacional apresenta atualmente um dos caminhos para alcance da qualidade 

e gestão da qualidade na educação, principalmente devido ao momento de investimento e 

estímulo na busca para uma melhor base para sustentar o que está sendo proposto para 
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desenvolvimento do país, porém ainda é clara lacuna entre o que se pensa para esta gestão e o 

que está sendo formulado como estratégia de atuação. Grande foi à importância inserida na 

Constituição Federal de 1988 de acordo com a necessidade de alinhamento no âmbito da 

educação, e principalmente pela oportunidade de apresentar uma plataforma de 

direcionamento como objetivo de melhoria em nível de nação. A necessidade de uma gestão 

educacional que venha abranger todos os níveis da educação, do ensino básico ao ensino 

superior, tem se procurado desenvolver de maneira mais eficiente, porém encontrando na 

prática alguns entraves neste processo. A LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – 9.394/96 indica como devem ser direcionados, de forma macro, os processos em 

todos os âmbitos da educação, porém ainda demonstra grande divergência na sua 

operacionalização. A preocupação em utilizar um sistema de gestão é nítida, com isso várias 

são as iniciativas para conseguir esta melhoria, porém apresenta ainda uma falta de 

alinhamento. É um grande desafio para o sistema de gestão educacional, alcançar uma 

eficiência e uma mobilização de recursos nas quais as estratégias elaboradas sejam factíveis, 

pois a transformação do teórico para o prático, de acordo com a literatura, ainda é grande 

diferença. A definição de um norte para execução dos processos na educação, é colocada 

como uma lacuna para aplicação de um modelo que venha agregar grandes ganhos. Para se 

conseguir alcançar mudanças na gestão educacional que venha gerar sistemas e estruturas 

eficazes, precisam ser conectados alguns modelos que são referências em outras áreas como 

exemplo de negócio, fazendo com que o investimento seja visto como um custo necessário 

para benefícios a serem alcançados. 

Uma das metodologias que poderão servir de base para um controle eficiente e com o 

envolvimento de todos os níveis é o uso de indicadores de resultados, que poderão ser dos 

mais básicos aos indicadores-chaves de desempenho (KPI – Key Performance Indicators). 

Estes últimos precisarão de um maior acompanhamento e de uma estratégia de melhoria nas 

lacunas encontradas em cada objetivo predeterminado. A gestão desses indicadores é uma 

prática muito forte a ser utilizada e serve para garantir de forma homogênea a comunicação 

das informações a todos os níveis. O comprometimento por alcançar eficácia e eficiência nos 

processos deve ser a meta-compromisso (PALADINI, 2008). A meta-compromisso é uma das 

estratégias para que todas as metas sejam um alvo para todos, utilizando o envolvido para que 

o que foi construindo como desafio faça parte desse processo, fazendo uma ligação na 

construção dos indicadores e, consequentemente, no acompanhamento de sua evolução, de 

modo a haver uma sinergia de esforços que contribuam para a estratégia maior da instituição. 

Também servirá como termômetro para medir o quanto está sendo alcançado, uma sinalização 

para a tomada de decisões e de definições em vários ângulos. 



Capítulo 2 Fundamentação Teórica e Revisão da Literatura 

 

 

15  

Muitas vezes, para se promover uma mudança de qualquer magnitude, muitos são os 

fatores que precisam ser levados em consideração, como os aspectos que influenciarão interna 

e externamente. Com isso se apresentam etapas que envolvem o desenvolvimento das 

pessoas, o trabalho de quebra dos paradigmas existentes, as alocações, os direcionamentos dos 

recursos humanos, materiais ou financeiros, e a percepção externa que também contribuirá 

para as adequações. 

 

2.1.5. Arquitetura Orientada a Serviços (SOA) 
 

A SOA (Service-Oriented Architecture) é uma arquitetura que apresenta sua base em 

software. Grande parte de sua aplicação baseia-se na tecnologia de web services, sendo 

distribuída na forma de serviços, porém é preciso ficar atento a esse direcionamento, pois não 

se pode afirmar que quem trabalha com web services tem uma arquitetura direcionada aos 

serviços.  

Segundo Gartner Group, “SOA é uma abordagem arquitetural corporativa que permite a 

criação de serviços de negócios interoperáveis que podem facilmente ser reutilizados e 

compartilhados entre aplicações e empresas”. 

A inserção da SOA estará ligada à necessidade de uma rede de softwares, que poderá 

ser parametrizada não somente nas particularidades de cada serviço, mas orquestrada para 

uma funcionalidade geral, alinhada a uma organização, direcionando como deverá ser linkado 

na prática de cada serviço. Precisando, pois, entender as características de cada serviço para 

criar uma sinergia de ação em uma mesma base, com um entendimento dos softwares 

utilizados e também da comunicação que é usada para a adequação da linguagem, podendo, 

na junção de formulário, servir de base para captar todas as formas de linguagem e traduzir 

uma mesma interpretação. 

Araújo (2011) afirma que a SOA é uma integração. Podem está atrás dessa arquitetura 

várias plataformas e tecnologias distintas, que fazem a ligação com a base de dados mantidos 

por vários sistemas, e mesmo assim possuindo uma integração com ferramentas de mercado 

de gerenciamento de projetos. Para o entendimento desta junção de conceitos, será explanado 

o significado de cada termo que gera essa abordagem. 

- Arquitetura: Trata-se de um conjunto de elementos relacionados logicamente e 

formam um conjunto para atender a um determinado objetivo. Nesse contexto, observa-se 

uma grande utilização desse termo no mundo da tecnologia de informação, pois alinha 

conceitos que correspondem a um mapa corporativo das aplicações e de suas interfaces, e em 

que  seus dados estão todos relacionados;  
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- Serviço: representa a funcionalidade de um sistema de informação, a qual é 

disponibilizada com o objetivo de promover seu uso e pode ser definida com uma maneira de 

disponibilizar a aplicação à visão de negócio, ligando os serviços com base nas experiências 

que o cliente vivencia, diferenciando a concepção de produtos, que são coisas que podem ser 

possuídas. A intangibilidade dos serviços torna difícil avaliar os resultados e a qualidade dos 

mesmos. O objetivo principal é, pois, o atendimento da necessidade de alguém, sendo preciso 

um alinhamento para evitar o desvio dos alvos principais desse desenho de arquitetura, sendo 

também uma função independente. A tecnologia utilizada deve ser um facilitador na aplicação 

desse desenho, não sendo a parte principal do que será executado; 

- Web services: É um conjunto de mecanismos-padrão de comunicação criados sobre o 

Word Wide Web, os quais disponibilizam funcionalidades do negócio por meio de serviços, 

sendo a colocação de exposição padronizada com os serviços. 

Uma das diretrizes atualmente utilizadas para o atendimento dos critérios para a 

aplicação da SOA de forma efetiva foram relatados por metas que servirão para as seguintes 

necessidades: 

- As informações devem ser concebidas de forma simples, que possam ser integradas 

sem perder suas características e com isso mantenham uma sinergia em alinhamento, evitando 

divergências que prejudiquem sua integração; 

- A linguagem de informações deve ser migrada de forma que os “arquitetos da SOA” 

consigam fazer essa aplicação sem altos custos e grandes esforços, inclusive verificando a 

melhor linguagem de programação a ser utilizada. 

SOA direciona a prestação de serviços como uma linha mestra de todo negócio, focando 

principalmente o atendimento às demandas do cliente. 

Sendo a SOA uma aglomeração de atividades individuais para o alinhamento dos 

processos de negócios modelados em uma mesma plataforma, faz com que essa sinergia de 

sistema venha unir as camadas de todos os processos funcionais e fazer a ligação entre os 

recursos operacionais e os processos de negócio. Isso não acontece mapeando diretamente as 

aplicações aos serviços, mas promovendo um tipo de serviço que se baseie na semântica da 

organização e nas necessidades existentes, unindo à camada dos processos de negócio a 

camada dos recursos operacionais. Esses serviços são alinhados com base em interfaces que 

servirão como guias e serão colocadas em uma mesma base, com isso mitigando o 

distanciamento entre a linguagem dos softwares e o sistema de informações, diminuindo a 

perda de eficiência devido à integração. 

Outro ponto que será também alicerçado relaciona-se com as diretrizes maiores das 

organizações, podendo ser complementado com a aplicação de benchmarking para a 
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utilização das melhores práticas aplicadas em organizações com as mesmas características, de 

modo a facilitar a gestão e os parâmetros das disponibilidades dos serviços, sendo um 

facilitador no gerenciamento dos processos. 

  

2.2 Revisão da Literatura  
 

Uma das etapas na elaboração deste estudo foi a pesquisa detalhada de ferramentas na 

área de gestão de processos, que de forma objetiva viessem contribuir para a governança de 

uma instituição mediante sua aplicabilidade. Dentre essas ferramentas encontram-se BPM 

(Business Process Management), SOA (Service-Oriented Architecture), BPMS (Business 

Process Management Suítes) e BSC (Balanced Scorecard).  

O BPM (Business Process Management) tem como objetivo principal a formatação de 

uma base efetiva para a aplicação de uma gestão de negócios, pois alinha todos os objetivos 

estratégicos em todos os níveis e também contribui para uma governança diferenciada, de 

modo a garantir o alcance dos resultados pretendidos pela instituição que é objeto da 

aplicação. Após a análise, foi a principal ferramenta a servir como balizadora na estruturação 

do processo, pois utilizou como referência o nível de estruturação atual da IES, que será 

explanado em detalhes: suas características, benefícios e contribuições. 

Roger (2011) afirma que uma das novas modelagens do BPM é a avaliação abstrata do 

ambiente por meio de um jogo dos observadores, o que estará gerando um diagnóstico que 

deverá ser objeto na aplicação da metodologia, ao demonstrar como o ambiente está 

interferindo nas atividades. Roger (2011) afirma que três perspectivas não dominantes devem 

ser observadas: contexto, semântica e objetivo que, somados à perspectiva de aplicação da 

gestão, junto com a perspectiva usual de gestão de controle, irão garantir às empresas terem 

resultados mais eficientes e suportem os processos de negócios, sendo seus serviços 

realizados destinados aos clientes com qualidade e com visão de atendimento para o mercado, 

alinhando a grande pressão competitiva da economia global. 

Em uma forma de comparação, Roger (2011) afirma que mesmo algumas técnicas de 

modelar, como a teoria do gráfico, muito utilizada, ou as redes de Petri, são necessárias na 

utilização de uma perspectiva de forma indireta, como as estruturas citadas anteriormente. A 

execução das tarefas estará diretamente ligada ao ambiente. Um dos pontos que devem ser 

levados em consideração nessa aplicação, é que as mudanças nos ambientes do processo de 

negócio são reforçadas com as tarefas em que suas influências são muito fortes. Intuitiva, toda 

tarefa de múltiplos propósitos pode ser vista como uma combinação de uma única finalidade, 

e encarrega-se deles com apropriada ramificação. 
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Roger (2010) considera que um dos aspectos a serem analisados na definição da 

implantação de um BPM em uma instituição é a aproximação da exigência orientada para os 

envolvidos, o que irá facilitar a estruturação do melhor modelo a ser aplicado no negócio. O 

nível de importância e de conflitos inerentes a essas exigências deverá ser considerado no 

mapeamento inicial do que se espera com a aplicação de uma gestão diferenciada para o 

alinhamento da instituição. O nível de importância de um objetivo é o crédito que o usuário 

tem como expectativas. Com isso, os possíveis conflitos que poderão ser gerados devem ser 

utilizados para de forma proativa para satisfazer às necessidades funcionais relativas ao 

objetivo da implantação, de modo a mitigar os impactos causados pelo processo.  

Roger (2010) enumera uma quantidade de itens que deve fazer parte da abordagem de 

algumas atividades que irão suportar a introdução do BPM:  

- a identificação das exigências do usuário; 

- a seleção dos vários objetivos; 

- a transformação das exigências em conhecimento; 

- o desenvolvimento do modelo, mais próximo das necessidades exigidas.  

Seguindo uma linha de desenvolvimento do assunto abordado, foram colocadas etapas 

para a construção da idéia principal que é o entendimento de maneira exaustiva do processo 

de negócio, a análise das interfaces de como deverá ser aplicado o BPM, demonstrar um link 

real com os pontos levantados como atividades para facilitar a fixação, relacionar as 

demandas e as opiniões para evitar um grande bloqueio na etapa inicial. 

 A definição dos conceitos necessários para a compreensão da representação formal de 

uma necessidade expressada por um usuário seguiu as seguintes referências sinalizadas:  

 A- Exigências de usuário - A exigência de uma equipe de funcionários em uma 

organização servirá como base para o desenvolvimento das atividades na aplicação da Gestão 

de Processo de Negócio. Será atribuída a essa equipe de funcionários a ligação real da 

necessidade a ser preenchida com a implantação do BPM, como também a visão futura que 

gostaria de ter automatizado no sistema de softwares. Para montar esta estratégia e garantir a 

demanda, deve ser identificado como cada condição prévia e o cenário das necessidades 

basearão essa plataforma a ser proposta, com a elaboração de um formulário para identificar 

essas exigências. Essa etapa apresenta grande impacto em todo o desenvolvimento de 

qualquer organização, devido a, em alguns casos, se direcionar um grande esforço de energia, 

porém não elimina as lacunas de falta de uma gestão de processo. Isso pode colocar em risco 

todo o Road Map da implantação do BPM. A maneira de ouvir e entender o que o usuário 

expõe com sua visão, irá ser um combustível para a eliminação de quebra de paradigmas e 

também de resistências por parte de alguns envolvidos, e em alguns momentos gerará uma 



Capítulo 2 Fundamentação Teórica e Revisão da Literatura 

 

 

19  

inquietação em vários usuários direta ou indiretamente afetados, mexendo nas zonas de 

conforto das pessoas acostumadas a um acompanhamento sem uma formatação de gestão. 

B- Induções das exigências – A base de origem será a avaliação da exigência a ser 

expressada, utilizando-se um formulário a ser submetido aos usuários a fim coletar deles a 

descrição literal de suas expectativas. Em cada formulário, somente a expectativa de uma 

equipe de funcionários é descrita. O formulário de perguntas é estruturado como segue: 

Estrutura ou serviço: descreve o estado e indica que uma expectativa foi levada em 

consideração no modelo da especificação de exigências do usuário; uma exigência de perto, 

que denota a estrutura a que o usuário é atribuído; o nome de quem expressou uma 

expectativa e demonstra o nível de importância da intenção do uso do usuário envolvido do 

negócio, sendo o domínio e o status da expectativa um referencial. Um ponto importante a ser 

avaliado é quando um objetivo é incompatível e sua expressão não está conforme o 

alinhamento a que foi proposta sua formatação. Todo objetivo incompatível pode ser 

transformado em objetivo consistente, pois um objetivo é um texto que traduz o uso da 

intenção de um usuário em sua totalidade. A formatação do objetivo servirá como base para 

se traduzir uma intenção do uso e assim identificar a ação e o objeto a que essa ação se aplica. 

Se a ação está de acordo com o que precede, é trivial encontrar o verbo que traduz essa ação. 

O processo da transformação de um objetivo incompatível em um objetivo consistente é 

chamado de globalização do objetivo. Aplicar é utilizar o objetivo globalizado na intenção do 

usuário. Assim, pode-se deduzir que a intenção do usuário é um refinamento do objetivo 

globalizado. Deduz-se desse fato que um objetivo globalizado admite sempre menos um 

objetivo secundário que representa o uso de uma necessidade específica. Um objetivo que não 

admita nenhum objetivo secundário é chamado de objetivo elementar. O jogo das intenções 

expressadas pela equipe de funcionários dessa organização é que uma função deverá ser 

formada com consistência. 

C- Domínios - Um domínio é o campo de aplicação do uso dos usuários, intenção, ou 

simplesmente o contexto em que uma expectativa está definida ou se aplica.  

D- Conflitantes - Os conflitantes indicam quais as expectativas não funcionais que 

poderiam impedir a realização do objetivo dos usuários. Representam o estado do ambiente 

em que a tarefa será realizada e precisarão de uma atenção especial, para que não seja 

abortada toda a implantação do sistema, ou mesmo ele seja gerado com deficiências devido a 

esses conflitos presentes em um processo a ser utilizado. 

E- Funcionalidades do objetivo - Um objetivo funcional define exigências, e 

expectativas que o sistema pode satisfazer, e expressa o que o usuário do sistema desejaria 

fazer. Trata-se simplesmente um texto que expressa a intenção do uso de um específico 
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usuário, o que implica o uso dos verbos na voz ativa e de ação. Consequentemente, há uma 

existência, no texto, de um grupo de palavras que traduz a ação provavelmente realizada pelo 

usuário de um lado, e, de outro, a existência do grupo de objetos que são sujeitados à ação 

desse usuário, e , se possível, o resultado final antecipado. Um verbo de ação expressa o que o 

assunto faz ou a que é sujeitado, e informa que o infinitivo é “o formulário o mais simples de 

uma expressão verbal”. Deve-se escolher representar uma ação traduzida pelas palavras do 

grupo mencionadas previamente pelo verbo da ação em seu formulário infinito.  

F- Direcionamentos de negócio - O direcionamento de negócio define uma lei no 

domínio a que o objetivo deve conformar-se. Ajuda no estabelecimento de uma gerência do 

processo para conseguir o objetivo. Os parâmetros de negócio têm impacto no ambiente 

externo (a organização), assim como no ambiente interno (sistema). São tipos da árvore: linha 

de programa, linha do disparador de estática. Uma linha de programa é uma lei do domínio 

que descreve a ordem em que os objetivos devem ser conseguidos, para um exemplo de um 

objeto dado. As linhas do disparador e a estática dos conflitos mantêm a mesma semântica 

dentro da organização.  

G- Importância do que expressa exigência – Um objetivo é consistente quando sua 

expressão está em conformidade com a linha predeterminada. “Ou em nível da importância da 

exigência expressada” expressa o crédito que um usuário dá a essa expressada exigência. 

Pode tomar um dos seguintes valores: “muito importante e indispensável”, do “importante e 

indispensável”, “indispensável do importante”, “necessário”, e no “do bônus”. É possível 

escolher um valor numérico para expressar o nível de importância do um uso de expectativas. 

É explanado como uma necessidade de avaliação da adequação à linguagem e ao 

entendimento do usuário ao ser aplicada a coleta de informação, em que um exemplo que 

valida essa probabilidade de dificuldade foi um levantamento realizado em uma amostra do 

Cameroonian twenty-five serviços governamentais a que a equipe de funcionários teve 

dificuldade em atribuir os valores numéricos para materializar o crédito e o associaram às 

suas expectativas. Para esse efeito, recomenda-se o uso da escala da avaliação “em nível da 

importância” das exigências, de acordo com a população alvo (usuários dos futuros sistemas), 

exigências expressadas, exigências cujo estado é validado, o que representará o jogo de 

exigências expressadas da organização.  

Conforme Roger (2010), a realização de um objetivo é feita pela observação dos valores 

associados a cada indicador, ligado à execução de uma tarefa ou a um jogo das tarefas. Um 

estado é o jogo dos objetos da organização, em que a tarefa atua para conseguir objetivos 

fixos. A finalidade deste trabalho é a de  colocar no lugar a plataforma para o componente, o 

que baseou a programação de software na especificação mais próxima possível à língua 
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humana. Isso minimiza certamente a incompreensão dos colaboradores e usuários, para 

produzir sistemas mais baratos baseados em componentes de software.  

Aberdeen Group (2010) afirma que a cada momento se tem intensificado a pressão e a 

exigência nas organizações de se adequarem a um sistema de gestão de negócio que traga 

vantagens competitivas e que venha adaptar-se às necessidades que são colocadas pelos 

envolvidos em todos os processos, em que o modelo de BPM (Business Process 

Management) será uma forma diferenciada de envolver todos os níveis dos negócios, e com 

isso cria a base de um item importante nas organizações, e não somente o investimento em 

infraestrutura. 

Lacerda et al (2010) conceituam como pontos importantes a serem ressaltados em uma 

gestão organizacional, a engenharia de processo e o processo de pensamento da teoria das 

restrições, que devem ser verificados como complementares em benefícios para uma 

organização. O processo de avaliação dos sistemas, como técnica que pode colaborar na 

aplicação e no desenvolvimento organizacional, é um ponto a ser analisado na implantação de 

uma nova metodologia. A escolha de um processo e sua avaliação em relação às suas 

restrições irão facilitar o mapeamento e a aplicabilidade de uma nova plataforma. 

Consequentemente, após uma compreensão da melhor forma a ser desenvolvida, concluí-se o 

processo, minimizando desvios e erros. 

Uns dos pontos importantes no processo de inovação de serviços em um local de 

negócios estão diretamente relacionados a como serão promovidas essas inovações, e como a 

organização precisa estar aberta para verificar externamente quais as melhores iniciativas, 

referenciadas como exemplo. Um dos pontos a serem considerados na etapa de 

desenvolvimento de uma inovação é como o cliente/usuário entende a sua necessidade de 

adequação. A maturidade dos resultados a ser alcançada precisa ser levada em consideração 

no projeto (BJOERN NIEHAVES, 2010). 

David (2011) salienta que um ponto a ser ressaltado no processo de melhoria e na 

implantação de uma melhoria tecnológica é o seu ciclo de vida em relação à sua longevidade, 

para que sejam exploradas as melhores bases de informação a fim de se evitar que fiquem 

obsoletas em um tempo muito curto e, em conseqüência, avaliar seus aspectos logísticos ao 

longo da utilização. 

Durante a revisão da literatura, um dos grandes desafios foi encontrar literaturas que 

estivessem relacionadas ao contexto de instituições de ensino superior que utilizem um 

sistema de Gestão de Processos. Foi necessária uma grande garimpagem de literaturas 

relacionadas com a ferramenta em estudo, onde tivesse sido aplicada ou estudada nas 
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organizações de forma macro, que contribuísse de forma clara, com base científica, para os 

benefícios e ganhos devidos à aplicação da ferramenta BPM.  

Uma outra ferramenta que poderá ser utilizada como suporte do BPM é a SOA (Service-

Oriented Architecture) ou Arquitetura Orientada a Serviços, uma arquitetura que servirá de 

plataforma para sustentação e que poderá dar grande contribuição a um BPM bem alicerçado, 

ficando nítida sua agregação de valor na aplicabilidade da mesma.   

Segundo Catt’s Clair (2009), em seu artigo Gerenciamento de Processos, uma estratégia 

de TI com o objetivo de gerar uma maior agilidade no processo de melhoria contínua e de 

alinhamento do sistema, que suporte o controle dinâmico das informações por meio dos 

serviços, é a utilização da ferramenta SOA, o que garante uma governança mediante essa 

metodologia, que busca a sinergia de todos os softwares de uma instituição, com um 

alinhamento de forma orientada e programada, sendo desenvolvida como propriedade 

intelectual da própria IBM. Esse modelo é um facilitador para a eliminação de desvios do que 

é desenvolvido na estratégia maior da organização em todos os níveis. 

Catt’s Clair (2009) identifica que a linguagem para a construção dos softwares deve ser 

compreensível por todos que estarão utilizando esses aplicativos em suas operações. A 

estratégia de utilizar esta metodologia estará alinhada a todos os objetivos de um negócio, 

como todo o seu cascateamento para a organização. 

SOA é a arquitetura ampla, que direciona a criação de aplicações dentro de uma 

empresa, de forma que todos os programas softwares sejam criados com uma metodologia de 

desenvolvimento específica, conhecida como programação orientada a serviço. 

Um das plataformas a ser utilizada é Websphere um servidor que lidera a execução de 

vários aplicativos e fornece a modelagem do processo de negócio, o que gera a capacidade de 

permitir visualizar e documentar os processos para sua compreensão e a execução, bem como 

fornece as ferramentas de modelagem simples para uso, ajuda o analista do negócio a 

maximizar o processo e usa novamente recursos do negócio. Com o Modeler do negócio de 

Websphere, é possível documentar as tarefas do processo e seu fluxo, os atributos da tarefa 

(por exemplo, papéis, sistemas usados, esforço exigido, custo, e assim por diante) originais da 

organização, os formulários que são usados no processo, e gerar linhas de negócio que são 

usadas para guiar decisões dentro do processo e exigências de desempenho. O colaborador da 

integração de Websphere fornece as ferramentas para construir o BPM SOA, baseando-se em 

soluções da integração por meio do usuário do processo de Websphere, ESB de Websphere, e 

de adaptadores de Websphere. Permite a integração de colaboradores para conseguir soluções 

complexas do negócio ao usar o drag-and-drop tecnologia a fim de definir, de maneira visual, 

sequência e o fluxo dos processos de negócio. O usuário do processo de Websphere desdobra 
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e executa os processos de negócio de serviços (pessoas envolvidas, informações, sistemas e 

parceiros comerciais) em sua infraestrutura SOA. O monitoramento do negócio de Websphere 

e o conjunto de ferramentas permitem o acompanhamento da evolução da atividade 

empresarial, oferecem a introspecção em tempo real em seus processos de negócio, e também 

disponibilizam balizadores de capacidades com caráter de previsão, o que permite que se 

aproveitem de oportunidades do mercado e se impeçam problemas antes que ocorram , com 

postura pró-ativa. 

A metodologia fornece um jogo de fases que consiste nas atividades e nas possíveis 

entregas que servirão como base para a fundação de desenvolvimento e a gerência da solução 

de BPM. O alinhamento da estratégia empresarial é o caminho do trabalho em quem o 

processo futuro das capacidades são identificadas para entregar valores futuros tomados como 

alvo do negócio. A administração do processo é o facilitador da construção em que os 

princípios de base para um processo de negócio durante todo o seu ciclo de vida são 

definidos. Esse caminho constrói os mecanismos da administração para assegurar a 

consistência e para entregar a capacidade desejada do negócio. O processo de negócio é o 

direcionador em que serão identificados, avaliados, documentados em seus estados atuais e 

futuros, e executados como processos operacionais. Esse alinhamento de diretrizes inclui 

igualmente a organização do processo e a medida do processo. 

Outra ferramenta para a arquitetura organizacional é service-oriented, que modela o 

ambiente (SOMA-ME), sendo uma estrutura para o projeto modelo-conduzido de soluções. 

SOMA-ME é igualmente uma ferramenta que estende o produto racional do arquiteto do 

software da IBM para fornecer um ambiente de desenvolvimento e características da 

automatização a fim de projetar soluções de SOA em uma forma sistemática e modelo-

conduzida.  

Como outro exemplo da utilização desta ferramenta SOA (Service-Oriented 

Architecture) pode-se citar a operadora norte-americana Verizon, em que o serviço “get CSR” 

(get customer service Record), para se obter o registro de serviço ao cliente, é uma miscelânea 

complexa de ações de software e extrações de dados que emprega a infraestrutura de 

integração da empresa para acessar mais de 25 sistemas em quatro datas centers ao redor do 

país. Antes de criar o serviço get CSR, os responsáveis por desenvolvimento de TI da Verizon 

tinham de criar links para todos os 25 sistemas e acrescentar seus próprios links à complexa 

rede já pendente nos sistemas populares. Porém, com o serviço get CSR, situado em um 

repositório central na intranet da Verizon, os colaboradores da área de desenvolvimento de TI 

agora podem usar o simples object access protocol (SOAP) para criar um único link para a 

interface cuidadosamente elaborada ao redor do serviço. Esses 25 sistemas entram em fila, 
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interligam-se imediatamente e enviam a informação do cliente para o novo aplicativo, o que 

poupa meses, ou mesmo anos, de tempo de desenvolvimento de novas plataformas cada vez 

que eles usam o serviço. Segundo Gartnep Group (2008), “SOA é mais do que uma 

tecnologia, SOA também influência, regras e processos de negócios, além de muitas vezes 

implicar reengenharia de software simultaneamente”. 

Com uma importância muito grande, há alguns fatores que contribuem e devem ser 

levados em consideração na aplicação de um sistema de BPM, são eles: os aspectos do 

ambiente onde vai ser implantado sistema e a visão de exigência dos colaboradores que 

estarão contribuindo e participando da implantação do sistema. 

Com base nas características da IES em estudo e no estágio do ciclo de vida de cada 

curso, foi definido um aprofundamento da literatura quanto aos conceitos do BPM e SOA, 

devido à necessidade de utilização de processos, como será validada no detalhamento do 

estudo de caso apresentado posteriormente.  

As demais ferramentas, como BSC (Balanced Scorecard), BPMS (Business Process 

Management Suítes), Governança Corporativa e KPI – Key Performance Indicators, poderão 

ser analisadas como futuras ferramentas a serem implantadas para consolidar o processo de 

gestão, o que contribuirá para um novo patamar em uma fase de estágio de maior maturidade 

para melhoria contínua. 

 

2.3 Resumo do capítulo 
 

Um dos pontos a serem destacados na construção da garimpagem da base cientifica, é 

que foram encontrados poucos artigos que mostrem a utilização do BPM na área da Educação 

Superior, de modo a validar a importância da construção e da contribuição deste estudo de 

caso que, sendo aplicado, poderá agregar uma forma diferenciada de aplicação, gerando um 

cenário que, desenvolvido de maneira objetiva, poderá ser um Benchmarking, de modo a 

contribuir diferenciadamente para que várias IES (Instituição do Ensino Superior) apresentem 

oportunidades de desenvolver essa ferramenta. 

Aberdeen Group (2009) cita que uma das maiores contribuições para o alcance da 

excelência nas organizações será conseguida pela aplicação e maturidade de uma gestão de 

processo de negócio (BPM), o que contribuirá com o alvo que se torna uma referência, 

gerando uma melhor eficiência e a eliminação de perdas de tempo e custos, que impactam 

diretamente no sistema. 

Devido aos desafios atuais nas organizações, os gestores sempre buscam facilitadores 

que possibilitem uma forma mais rápida e melhores desempenhos, utilizando uma estratégia 
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que possa levar em consideração as mudanças que irão transformar o ambiente das 

organizações. De acordo com essas demandas, para alcançar as metas são feitas novas 

arquiteturas organizacionais, bem como melhorias nos processos, como uma forma de 

canalizar a estratégia definida, e com isso garantir os resultados. 

No Brasil, o BPM está sendo mais utilizado nos últimos anos, tendo gerado um 

crescimento em sua implantação, devido ao fato de ter conseguido uma melhoria nos 

processos. Quando aplicado utilizando-se um Road map bem consolidado em seu 

planejamento, os resultados surgiram de forma objetiva, inclusive aplicando um 

Benchmarking com outras empresas e instituições, nacionais e internacionais, ficando 

validada a sua grande contribuição para as organizações. Um exemplo que pode ser citado é a 

IBM, umas das empresas mundialmente mais consolidadas em BPM. 

Devido à sua formatação de trabalho, o BPM poderá ser aplicado em qualquer negócio, 

no momento que essa estratégia seja colocada como um diferencial para todos os níveis das 

organizações. Um dos grandes benefícios na utilização do BPM é que, após a formatação do 

sistema, ele será um facilitador no processo de tomada de decisão pelos gestores, com base 

em informações corretas, com isso minizando não apenas a utilização da intuição, mas 

também com uma maior facilidade de alterar qualquer desvio fora da curva previamente 

planejada, o que torna com a organização ágil em suas decisões. A contribuição de uma 

Gestão dessa ordem é que em todos os níveis das empresas pode-se mapear onde estão os 

gargalos que atrapalham o andamento dos resultados, onde os sistemas não conversam, e 

quais as maiores necessidades de direcionamento de esforços para a geração de um ótimo 

desempenho na organização.   

Outro ponto de ganho é quanto aos conhecimentos e facilidades dos envolvidos no 

processo, que estarão sendo beneficiadas por essa plataforma de Gestão. Suas atividades 

estarão sendo links com uma base que fortaleçerá a comunicação, com informações e tratativa 

de todos os processos que envolvem a organização, sentindo-se parte direta do negócio. Os 

softwares responsáveis pela automação dessas atividades estão inseridos em um conceito 

chamado de Business Process Management Suites(BPMS), que no escopo deste estudo não 

será detalhado, porém, com certeza, em uma utilização e implantação do BPM será um ponto 

a ser avaliado com mais profundidade, para que esse processo venha a garantir grandes 

ganhos baseados em melhorias. 

Como uma metodologia de otimização de processos, o BPM recebeu uma grande 

contribuição de outras bases, como a Gestão para Qualidade Total, e, no caso do Brasil, houve 

uma verdadeira revolução com a implantação dos conceitos da busca pela qualidade na 

década de 1980, o que impulsionou várias adequações por parte das empresas, 
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automaticamente à ampliação da visão de que a Gestão de Processos de Negócio deveria ser 

aplicada como facilitadora nesse processo de adequação e de melhoria. Um dos pontos dignos 

de destaque, é que as ferramentas do sistema são facilitadores do processo de Gestão, porém, 

não é primordial sua utilização no início de aplicação do BPM, pois o grande foco do BPM é 

otimização dos recursos, o que garante uma melhor gestão para os resultados.  

Atualmente, várias são as estratégias para a implantação de BPM em uma organização. 

Podem elas ser desenvolvidas com o apoio de especialistas externos, ou até mesmo com o 

desenvolvimento de recursos humanos internos, que serão os multiplicadores do conceito e 

também estarão trabalhando em todo o processo, da pré-implantação até a execução, no 

funcionamento e nas melhorias de ajuste na aplicação da ferramenta. 

Um dos pontos mais referenciados na literatura é de que há necessidade de BPM para o 

alinhamento dos processos de negócios com a estratégia, de modo a mitigar a ação 

independente de cada área, setor e até mesmo da tomada de decisão. Consequentemente 

haverá um alinhamento de todo o sistema organizacional, o que gera uma sinergia para a 

melhoria contínua, algo que deve estar latente em todo o Business das organizações. 

Muitas são as práticas facilitadoras dessa implantação do BPM: a avaliação da situação 

atual da empresa, o estudo da melhor adequação a ser utilizada para aplicação, o 

envolvimento das pessoas e se as mesmas apresentam resiliência na adequação a novos 

desafios, a escolha da melhor plataforma de softwares, e como deverá ser o controle de toda a 

governança do processo, sendo aplicadas de maneira a maximizar o que se busca como 

resultado, como também o atendimento da demanda dos envolvidos em todos os processos de 

imput e output. 

O processo de melhoria para alcançar as metas normalmente irá exigir a criação de 

ações de SOA dentro do BPM, para que sejam garantidos os desafios colocados nas 

organizações, porém, muitas vezes são encontradas resistências na busca de novas formas e 

processos, sendo necessária a uma eliminação de paradigmas, que normalmente são 

obstáculos para um desenvolvimento sustentável e para o alcance dos objetivos 

organizacionais reais. Cada organização apresenta uma complexidade como desafio para ser 

trabalhada. Muitas regras, processos ineficientes e conhecimento tácito são alguns obstáculos 

para uma iniciativa de melhoria do processo, pois muitos pontos poderão ser colocados, o que 

dificulta uma aplicação em um planejamento real e, consequentemente, evita o alcance de 

muitos pontos de benfeitorias. 

O BPM (Business Process Management) apresenta vários benefícios que irão agregar 

valor à sua aplicação, conforme estão relacionados a seguir: 
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Visibilidade: monitoramento e clareza no processo de gestão, gerando uma melhor 

forma de acompanhamento das informações inerentes aos processos que estarão ligados à 

plataforma com em tempo real.  

Agilidade maior: facilidade em adequar as demandas do mercado, por meio de 

processos formatados e de tecnologias com mais flexibilidade e condições de utilização mais 

atualizadas.  

Redução de custos: melhor governança de gestão real dos processos, o que reduz as 

perdas e utilização de recursos desnecessários.  

Melhor produtividade: os processos serão mais eficazes e eficientes por estarem em 

uma mesma plataforma de gestão, tendo, portanto, um impacto direto na melhoria para o 

atendimento dos clientes envolvidos no processo. 

 Inovação e melhorias constantes: retroalimentação de possíveis pontos de melhoria 

no desenvolvimento da aplicação do processo de modo a essa adaptação como melhoria, além 

de buscar processos novos que estejam sendo aplicados no mercado. 

Conformidade: condições de satisfazer as orientações das políticas internas e os 

regulamentos de frameworks desenvolvidos internamente na organização, utilizados como 

facilitadores no processo de qualidade. 

Modelagem: formatação de processos e de fluxos no momento atual e com as 

perspectivas futuras, com isso definindo os parâmetros, gerando uma base de documentos e de 

acompanhamento que permitirá uma melhor confiabilidade das informações. 

Uniformidade com padrões e envolvimento: sinergia no conhecimento de todos os 

envolvidos e processo compartilhado de real formatação de execução, definindo quem é o 

dono de cada etapa do processo e seu papel na execução.  

Simulação: utilização de ensaios que possam verificar a forma atual utilizada e quais as 

possíveis variações futuras, aplicando de forma proativa as melhorias para evitar gargalos 

antes da real aplicação do BPM, utilizando um ambiente virtual para essa verificação, 

inclusive uma área-piloto para esses testes e alinhamentos.  

Automação: implantação de sistemas que facilitem e agilizem a execução das tarefas, 

consequentemente reduzindo o tempo de execução, sendo com links devido à necessidade de 

decisões críticas que envolvam pessoas nessa tomada de decisão. 

Monitoramento: utilização da BAM (Business Activity Monitoring), como um painel 

de bordo para o acompanhamento real dos processos. 

Gerenciamento das regras de informações: todas as informações serão direcionadas 

para o mesmo banco de dados, onde serão armazenadas e, quando necessário for, consultadas 

de maneira direta. 
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Governança: alinhamento de toda a gestão da instituição que será utilizada no BPM, 

em conformidade com as diretrizes determinadas, as políticas, os padrões e os 

direcionamentos formatados pelas instituições. 

Tecnologia: utilização do BPMS (Business Process Mangament System) e SOA 

(Service Oriented Architercture), o que facilitará a interface das plataformas e suas 

informações. 
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3. METODOLOGIA  
 

Na estruturação da proposta para a elaboração deste estudo, foram selecionadas as 

estratégias para a construção do mesmo, definindo a taxonomia (técnica de classificação) de 

pesquisa. Constituindo-se enquanto pesquisa aplicada, utilizou um tipo de pesquisa 

exploratória, aplicando a técnica de estudo de caso, buscando uma base na fundamentação 

teórica /revisão da literatura, e explorando a utilização de instrumentos para a coleta de dados 

mediante a observação direta, da observação participante e de entrevistas, utilizando também 

critérios de análise dos dados em pesquisa qualitativa (BERTUCCI, 2008). 

A caracterização quanto à finalidade a ser utilizada será a pesquisa aplicada, com o 

objetivo de, após a verificação, o diagnóstico e a validação da situação real do objeto em 

estudo, sugerir métodos/ferramentas de Gestão de Processo para eliminar a ausência de 

padrão, e também orientar futuros passos para desenvolver uma melhoria no cenário atual 

interno (LAKATOS, 2005).  

Gil (1994) destaca que, quanto ao tipo de pesquisa exploratória, seu objetivo é 

proporcionar uma maior familiaridade com o problema com vista a torná-lo mais explícito ou 

construir hipóteses. Pode-se dizer que tais pesquisas têm como objetivo principal o 

aprimoramento de ideias ou descobertas nas intuições em estudo. Seu planejamento é, 

portanto, mais flexível, de modo a possibilitar a consideração dos mais variados aspectos 

relativos ao fato estudado. 

Quanto à natureza, a pesquisa qualitativa buscará avaliar in-loco cada sistema e padrões 

utilizados atualmente. A estratégia a ser utilizada será a aplicação da técnica de pesquisa 

estudo de caso. O estudo de caso (...) é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um 

ou de poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento (GIL, 

1994).  

Yin (2010) considera que “como estratégia de pesquisa, utiliza-se o estudo de caso em 

muitas situações, para contribuir com o conhecimento que temos dos fenômenos individuais, 

organizacionais,... e outros fenômenos relacionados”. Um estudo de caso é uma investigação 

empírica que poderá ser aplicada com o objetivo de investigar um fenômeno contemporâneo 

dentro de seu contexto real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto 

não estão claramente definidos. Abrange várias etapas: lógica de planejamento, técnicas de 

coletas de dados e abordagens específicas à análise dos mesmos. 

Segundo GIL (2009), utilizando os pontos a serem formulados, o estudo de caso será 

construído com consistência se for mediante a definição das unidades de análise em um nível 

da organização objeto do estudo, considerando-se a quantidade necessária para balizar o 
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desenvolvimento alinhado ao objetivo geral, aplicando a observação direta, a observação 

participante e as entrevistas. 

Fachin (2009) acredita que o estudo de caso se caracteriza por um estudo intensivo, 

leva-se em consideração, principalmente, a compreensão como um todo do assunto 

investigado. 

Consequentemente, pela análise de qual estratégia de pesquisa será a de melhor 

utilização no desenvolvimento deste trabalho, o estudo de caso foi selecionado como sendo a 

base do desenvolvimento desse objeto científico, isso conforme Gil (2009) e Marconi e 

Lakatos (2002),nas seguintes etapas: 

- Formulação do problema e determinação do número de casos; 

- Coleta de dados; 

- Verificação, avaliação dos dados e resultado. 

 

3.1 Formulação do problema e determinação no número de casos 
 

A formulação do problema para um estudo de caso constitui a etapa inicial de uma 

pesquisa e apresenta complexidade em sua determinação, devido a ser, em sua maioria, uma 

aplicação de um longo processo de reflexão e de imersão em fontes bibliográficas adequadas. 

Trata-se de um dos pontos importantes que merecem atenção especial para garantir que o 

problema formulado seja passível de verificação por meio desse tipo de delineamento.  

A definição da unidade-caso foi o limitador para evitar desvios na aplicação da 

estratégia de pesquisa, que irá referir-se em um contexto específico, à organização a ser objeto 

do estudo. Os estudos de caso podem ser definidos do ponto de vista espacial ou temporal, 

como, por exemplo, um cenário espacial seria uma IES (Instituição de Ensino Superior) que 

apresenta indícios de necessidade de uma nova maneira de governança. A delimitação da 

unidade-caso não constitui tarefa simples, pois é difícil traçar os limites de um objeto, sendo a 

totalidade de um objeto uma construção intelectual.  

A determinação do número de casos pode ser feita tanto com um único caso quanto com 

múltiplos casos. Justifica-se quando o caso estudado é único, como, por exemplo, uma 

empresa que apresenta características peculiares quanto à solução de seus conflitos de 

trabalho. Também se costuma utilizar um único caso quando o acesso a múltiplos casos é 

difícil e o pesquisador tem a possibilidade de investigar um deles. De modo geral, considera-

se que a utilização de múltiplos casos proporciona evidências inseridas em diferentes 

contextos, o que concorre para a elaboração de uma pesquisa de maior proporção. Por outro 

lado, uma pesquisa de múltiplos casos requer uma metodologia mais apurada e mais tempo 
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para a coleta e a análise dos dados, pois será necessário reaplicar as mesmas questões em 

todos os casos, como, por exemplo, em vários Campus de uma Universidade. Neste estudo é 

considerado um caso único, com foco na IES que é o objeto de estudo. 

 

3.2 Coleta de dados 
 

A aplicação de varias técnicas de investigação foram a base para coleta e a busca das 

informações, sendo selecionadas a observação direta, a observação participante e a entrevista. 

Na aplicação da observação direta e participante, o formulário de observação foi utilizado 

como um guia estratégico, conforme a estrutura apresentada no Apêndice A. Na entrevista foi 

utilizado o questionário como instrumento facilitador para uma padronização de perguntas, 

conforme apresenta o Apêndice B, o qual também serviu como estratégia de extração pela 

indagação aos envolvidos em vários níveis, nos cursos X e Z, e também incluindo a alta 

administração. Como objetivo de uma coleta de informações que demonstrasse a realidade 

sob vários ângulos e, consequentemente, caracterizasse a base de particularidades em cada 

objeto de estudo para a análise, essas estratégias foram aplicadas de forma direta e indireta, de 

acordo com a perspectiva do instrumento de pesquisa. A construção dos apêndices teve como 

objetivo evitar vieses de influência do pesquisador, e também por se esperar uma coleta de 

maneira que as informações pudessem ser tratadas sem direcionamentos e sem desvio do foco 

nessa etapa importante, de modo a gerar um diagnóstico da real situação do objeto de estudo 

para posterior direcionamento de uma proposta de como formatar uma base, e também qual 

seria a melhor ferramenta de gestão de processos a ser aplicada. 

 
Figura 3.1 – Projeto versus coleta de dados: Unidades diferentes de análise ( COSMOS Corporation ,2008) 
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Os resultados obtidos no estudo de caso devem ser provenientes da convergência ou da 

divergência das observações obtidas com diferentes procedimentos, sendo dessa maneira 

possível conferirem validade ao estudo, evitando que ele fique subordinado à subjetividade do 

pesquisador, e que o diagnóstico tenha uma base real nas questões utilizadas quando da  

aplicação desses instrumentos, e que, diante dessas estratégias, fossem usados os conceitos e 

as técnicas conforme a  explanação de cada particularidade. 

A coleta de dados foi realizada com a aplicação das estratégias de pesquisa de 

observação direta, observação participante e entrevista. Foram estruturadas algumas 

ferramentas de modo a se tornarem instrumentos facilitadores, de forma a evitar desvios no 

momento da coleta de informações, mitigando vieses de opinião e, consequentemente, 

eliminando o impacto na avaliação e na análise do que foi coletado e com isso criando 

confiabilidade para o processo, garantindo que no resultado final do estudo de caso seja 

gerada uma proposta de forma clara e aplicável. Foram vários os momentos que constituíram 

a base para a aplicação das estratégias, dentre os quais podem ser citados: realização de 

reuniões de coordenadores dos cursos X e Y; fóruns com a participação dos níveis táticos e 

operacionais dos cursos X e Y; reuniões do colegiado consultivo e deliberativo das 

coordenações de cursos; reunião para a tomada de decisão juntamente com o nível estratégico 

e no cotidiano de atividades em cada curso, um desafio bastante rico na construção do 

processo de coleta. Esses cenários foram transformados em oportunidades de coleta de dados, 

de modo a otimizar cada momento e gerar uma base rica de informações, e assim gerar uma 

foto da proporção e dos impactos nas atitudes e ações atualmente utilizadas em cada curso.  

Foi construído um formulário de observação (apêndice A) que fosse um guia e 

facilitasse sua aplicação e utilização, tendo como seu foco principal a geração de um 

diagnóstico das características e das evidências, sem a interferência nos vários cenários em 

que foram utilizados, e que garimpasse uma base de informações para a alimentação da coleta 

de dados retratando, como era a tratativa de algumas atividades e processos executados no 

cotidiano nos cursos X e Y. Sua formatação foi dividida em blocos, tais como: visão geral dos 

processos, percepção individual dos envolvidos nos cursos, verificação do alinhamento dos 

cursos com a estratégia da IES, oportunidades e dificuldades para a implantação de novas 

ferramentas, e coleta de informações relacionadas com o ambiente e a exigência 

organizacional, com isso alimentando um quantitativo de 16 questões aplicadas em todos os 

eventos, conforme foi relatado anteriormente, e coletando em todos os níveis, formatando as 

informações para sua análise, avaliação e conclusão das informações, validando com estes 

inputs o embasamento de uma parte da conclusão deste trabalho. Essa ferramenta qualitativa 
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teve grande importância para a agregação das informações, sendo também adaptada para um 

direcionamento quantitativo, conforme será demonstrado no item de análise.  

Outra ferramenta elaborada para dar suporte às estratégias de coleta de dados foi o 

questionário de entrevista, desenvolvido com base nas características do que se pretendia 

explorar como estratégia de pesquisa, e também para dar suporte à verificação do cenário 

atual da IES, envolvendo entre os dois cursos X e Y, que são o objeto de estudo. 

 

3.2.1 - Observação direta e observação participante 
 

Segundo Marconi e Lakatos (2002), Observação Direta é “(...) uma técnica de coleta de 

dados para conseguir informações e utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos 

da realidade. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou 

fenômenos que se deseja estudar”, sendo necessário transformar percepções pessoais em 

observações científicas. Essa estratégia, quando aplicada em um estudo de caso em que o 

pesquisador está inserido no contexto dos trabalhos que são realizados dentro da organização, 

gera para o pesquisador um lugar privilegiado para, relatar e analisar as situações, mas não se 

pode desconsiderar o problema da parcialidade. É preciso aplicar uma análise crítica com 

certa isenção, certo distanciamento pessoal e emocional do fato em questão, para se 

compreender e interpretar de forma imparcial, apontando os diversos ângulos sob os quais tal 

problema pode ser compreendido. Para desenvolver o senso crítico, é necessário o domínio 

conceitual do tópico em questão, o que serve exatamente para ampliar a visão e revelar outras 

possibilidades de compreensão e análise.  

Yin (2005) afirma que as observações podem variar de atividades formais a atividades 

informais. Mais formalmente, podem-se desenvolver formulário de observação como parte do 

estudo de caso. Essa estratégia apresenta como pontos fortes a visualização da realidade, pois 

trata os acontecimentos em tempo real, dentro dos contextos do evento, porém apresenta 

pontos fracos que consomem muito tempo na execução, sendo seletiva com a ampliação de 

cobertura, com reflexibilidade, podendo interferir de forma diferenciada porque está sendo 

observada, e com custo, pela necessidade de observadores humanos. 

Conforme Gil (1999), a Observação participante “consiste na participação real do 

conhecimento na vida da organização, do grupo ou de uma situação determinada.” Nesse 

caso, o observador assume o papel de um membro participante do objeto de estudo, o que 

pode ocorrer de duas formas distintas, a forma artificial e a natural. Na participação artificial, 

o pesquisador se integra ao grupo a ser investigado apenas no período da investigação. Não é 

o caso do presente objeto de estudo. No desenvolvimento deste estudo, a forma natural foi 
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aplicada, já que o pesquisador faz parte da organização que investiga. Alguns pontos devem 

ser ressaltados. Essa estratégia que facilita o rápido acesso aos dados sobre situações 

habituais, em que os membros da organização se encontram envolvidos, e possibilita 

igualmente o acesso a dados que a organização pode considerar de domínio privado, e capta 

informações dos envolvidos, observados de maneira direta. 

Para dar suporte às estratégias de observação direta e observação participante, a 

elaboração do formulário de observação constitui um documento que não apenas contém o 

instrumento de coleta de dados, mas também define a conduta a ser adotada em sua aplicação. 

 YIN (2005) afirma que o formulário de observação é uma das táticas principais para 

aumentar a confiabilidade da pesquisa de estudo de caso e destina-se a orientar o pesquisador 

ao realizar a coleta de dados. O formulário de observação constitui, pois, uma das melhores 

formas de aumentar a segurança do estudo de caso. Pode ser formatado levando em 

consideração a visão global do projeto, que informa o propósito e cenário em que será 

desenvolvido, utiliza um procedimento de campo que envolve o acesso a organizações, 

material e informações gerais sobre os procedimentos a serem desenvolvidos, assim 

determinando as questões formuladas de maneira que sejam consistentes, coletadas e 

acompanhadas das prováveis fontes de informação. Toda a elaboração do formulário de 

observação exige que sejam formatados de modo que se consiga extrair de maneira direta o 

direcionamento por meio dos resultados esperados, para um diagnóstico que servirá como 

informação para a análise do cenário estudado, e como deverá ser colocada a melhor maneira 

de verificação das oportunidades.  

Na produção deste estudo foi utilizado um Frameworks para direcionamento da 

aplicação do formulário de observação A, conforme será descrito nas etapas a seguir. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.2 – Desenvolvimento Frameworks para estudo de caso (Adaptação baseada em YIN 2005) 
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3.2.2 - Questionário de entrevista  

 

O questionário de entrevista consiste em uma indagação direta, realizada entre pessoas, 

com o objetivo de conhecer a perspectiva do entrevistado sobre um ou diversos assuntos 

(GIL, 2005). De natureza subjetiva, a entrevista constitui um dos mais úteis instrumentos de 

coleta de dados na área de pesquisa; contudo, é necessário saber lidar com esse instrumento, 

não para eliminar a subjetividade a ele inerente, mas para tratar de maneira científica os 

resultados dele advindos. As entrevistas podem ser estruturadas ou padronizadas, quando o 

pesquisador segue um rígido roteiro de questões previamente estabelecidas, geralmente 

aplicadas a um número maior de pessoas, visando possibilitar a comparação entre as respostas 

obtidas. O roteiro pode conter perguntas abertas ou fechadas, mas quando são questões 

fechadas, esse instrumento quase se confunde com o questionário de entrevista. As perguntas 

podem também ser semiestruturadas ou despadronizadas, quando é desenvolvido um roteiro 

básico de entrevista. Entretanto, o pesquisador deve ter flexibilidade para introduzir, alterar ou 

eliminar questões, de acordo com as necessidades da pesquisa, identificadas ao longo da 

entrevista. Nesse contexto, será utilizada a entrevista estruturada como um guia para a coleta 

das informações. No contexto da aplicação da entrevista conforme Marconi e Lakatos (2005), 

existe a necessidade de uma preparação para o uso dessa ferramenta : um planejamento bem 

alicerçado para compilar todas as informações na coleta de dados. Yin (2005) conceitua a 

entrevista como uma das melhores maneiras de se interagir com as fontes essenciais de 

informação para o estudo de caso, de maneira que, com fluidez, se consiga coletar 

informações preciosas, que poderão corroborar de maneira decisiva na construção da 

pesquisa, e enfoquem diretamente o tópico do estudo de caso, o que pode acontecer de 

maneira negativa, com vieses, devido a perguntas mal elaboradas que geram respostas 

enviesadas.  

Na resposta aos guias de entrevistas foi envolvido um total de 9 pessoas,  com o 

seguinte quantitativo de distribuição hierárquica: 1 no nível estratégico , sendo mais alta 

administração; 3 nos níveis táticos de coordenação e 5 do nível operacional, com a utilização 

de processos atualmente em vigor nos cursos e nas atividades desenvolvidas com grande 

diversificação nos cursos. 

Segundo Yin (2005), um dos pontos que devem ser levados em consideração na 

produção científica e na validação da coleta de dados, é a triangulação, uma fundamentação 

lógica utilizada para fontes múltiplas de evidências. Não se recomenda utilizar apenas uma 

fonte de dados. Com isso, permite-se ao o pesquisador que se dedique a uma ampla 

diversidade de questões para o estudo de caso. Com a triangulação, dedica-se ao problema 
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potencial da validade do constructo, uma vez que várias fontes fornecem essencialmente 

avaliações do mesmo fenômeno, o que gera uma maior qualidade no estudo de caso. No 

desenvolvimento do estudo, a triangulação de dados fez parte, pois o incentiva a coletar 

informações de várias fontes. As utilizações dessa triangulação serviram de base para o 

convencimento em várias fontes distintas, e o que é mais importante, foi o desenvolvimento 

de linhas convergentes de investigação, que obedeceram a um estilo de corroborativo de 

pesquisa, sendo aplicadas na etapa de aplicação dos instrumentos de coleta, conforme a figura 

3.3 demonstra a utilização da triangulação. 

Figura 3.3. Convergência e não convergência de várias fontes de evidências (COSMOS Corporation, 2008) 
 
3.3 Verificação, avaliação e análises dos dados 

 

 Na verificação, avaliação e análise de dados de acordo com a literatura, existem 

algumas formas de aplicar uma verificação, como afirma Miles e Huberman (1994), podendo-

se utilizar ferramentas para a aplicação analítica que dê origem a um resultado claro, como 

está descrito a seguir: 

.  Dispor as informações em séries diferentes; 

.  Criar uma matriz de categorias e dispor as evidências dentro dessas categorias; 

. Criar modos de apresentação dos dados – fluxograma e outros gráficos – para 

examinar os dados; 

.   Tabular a frequência de eventos diferentes; 
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. Examinar a complexidade dessas tabulações e seu relacionamento, calculando números 

de segunda ordem, como médias e variâncias; 

.   Dispor as informações em ordem cronológica, ou utilizar alguma outra disposição 

temporal.  

Na avaliação e na análise dos dados, foram utilizadas interpretações de natureza 

predominantemente qualitativa, reforçando que o mais importante foi a preservação da 

totalidade das informações analisadas. No caso, foi utilizado o modelo comparativo entre as 

necessidades e os percentuais, que foram compilados com base na aplicação das estratégias de 

coleta, relacionando as questões levantadas e justificando o que se buscava como resultado. 

No desenvolvimento deste estudo, foi utilizada a técnica de fazer uma revisão da 

literatura antes de algumas etapas do estudo de caso, o que permitiria uma visão do que 

realmente estava sendo construído, usando-se o foco pesquisa exploratória para entendimento 

geral da percepção dos docentes e funcionários sobre a necessidade de se ter uma gestão de 

processo da organização. 

Fachin (2001) aposta que o desenvolvimento de um estudo científico que utiliza 

técnicas de análise de situações dentro de uma organização tem como objetivo a geração de 

melhorias que poderão ser aplicadas em direcionamentos que contribuam de maneira direta 

para o crescimento, a ampliação e a consistência do capital intelectual. 
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4     ESTUDO DE CASO 
 

A Instituição, objeto do estudo, tem como foco de atuação a área de Educação do 

Ensino Superior, sendo uma Autarquia Municipal com uma grande importância e uma 

expressiva influência no Agreste Meridional de Pernambuco, devido a ser facilitadora na 

formação e na capacitação de profissionais para o atendimento das demandas dos mercados 

que apresentam forte crescimento atualmente na região, estado e país. Seu objetivo é 

disponibilizar egressos com competências, habilidades e conhecimentos técnicos que sejam 

aplicáveis em cada profissão ofertada, e que apresentem um diferencial quanto à incorporação 

de conceitos, ferramentas e conhecimento de sistemas nas áreas afins aos cursos ofertados. 

Reflexo de uma forte procura de mão de obra para o atendimento das necessidades de capital 

humano capacitado para compor os quadros de profissionais nas empresas, a IES contribui de 

forma estratégica com esse crescimento globalizado, baseado no aquecimento do mercado, 

principalmente em nosso estado, tendo inclusive atualmente ex-alunos que atuam em outros 

estados e países.  

A IES tem como um dos principais objetivos de sua visão estratégica, transformar-se 

em Centro Universitário. Com isso, a necessidade de um alinhamento da estratégia e dos 

processos em todos os níveis e cursos da instituição é algo latente, devido ao seu atual 

tamanho e às projeções de crescimento. Como referência e entendimento da complexidade e 

oportunidade de aplicação de uma Gestão de Processos na IES, alguns dados são importantes 

na visualização da linha do tempo no desenvolvimento real, a mesma apresentou um 

crescimento na oferta de curso de 150% , sendo dois cursos de graduação no ano de 2004 para 

cinco cursos de graduação em 2011 conforme gráfico 4.1 , e também com o crescimento 

significativo no número de discentes: de 865 em 2004 para um quantitativo de 2.404 discentes 

em 2011, o que gerou um crescimento de 178% conforme gráfico 4.2 , validando a 

necessidade de uma formatação de gestão que venha suportar todas as atividades executadas 

atualmente, e que também seja a base de sustentação para um programa de melhoria contínua, 

desenvolvido e direcionado com o apoio da alta direção, de acordo visão de futuro da 

instituição. 
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Gráfico 4.1 - Crescimento de cursos da IES 
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Gráfico 4.2 - Crescimento de discentes da IES 

 

Resultado de um expressivo desenvolvimento nos últimos anos devido à procura por 

cursos de graduação e a necessidade de mão de obra capacitada para o mercado, a instituição 

apresenta uma grande amplitude no estágio de etapas do ciclo de vida dos cursos 

disponibilizados, demonstrando diferentes características de acompanhamento, sem 

padronização e alinhamento. 

A IES (Instituição de Ensino Superior), que é protagonista deste objeto em estudo, 

apresenta características e particularidades em relação a alguns perfis de empresas, e mesmo 

de instituições de ensino, sendo necessário ser entendida em sua operacionalização.  

Por ser uma Autarquia Educacional, o seu grande objetivo é desenvolver profissionais 

que estejam capacitados para o mercado, em que os alunos não são tratados como “clientes”, 

pois isso poderia de alguma forma descaracterizar seu objetivo de educadora, porém, a 

demanda de uma Gestão de Processos é algo nítido devido ao seu tamanho e às influências 

para atender os discentes e setores internos de forma eficaz e eficiente, e também pela 

necessidade de se auto sustentar, pois, mesmo tendo uma característica pública e sendo 

inclusive monitorada por órgãos governamentais, a sua composição financeira é por meio de 
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mensalidades, pagas pelos alunos, que, consequentemente, exigem serviços acadêmicos e 

pedagógicos diferenciados com altos níveis de qualidade, influenciados pelos conceitos atuais 

que estão cada vez mais difundidos na sociedade. 

Sendo um órgão de caráter público, porém com a finalidade específica de 

desenvolvimento de talentos para o mercado por meio da educação, apresenta oportunidades 

para a aplicação de um sistema de gestão que venha gerar resultados com processos alinhados 

em todos os níveis, inclusive utilizando o conhecimento da própria Academia, para que 

coloque em prática na própria instituição o que é ensinado em suas salas de aula, e no 

desenvolvimento da construção intelectual de seus discentes, tornando-se um facilitador na 

aplicação de um sistema com características de processo.  

  

4.1 Formulação do problema e definição da unidade-caso 
 

Com a utilização das estratégias de pesquisa, observação direta, observação participante 

e entrevista, foram mapeados vários pontos que apresentam impactos negativos no 

desenvolvimento de uma gestão com excelência na IES, o que dificulta um maior crescimento 

dos cursos que são objeto de estudo, o que, consequentemente, gera um reflexo de 

retardamento no crescimento em nível institucional. A falta de formatação de alguns 

processos e a oportunidade de otimização de outros que já são executados na 

operacionalização dos cursos, mas apresentam alguns problemas cotidianos da IES, trazem 

consequências no alinhamento da estratégia em todos os níveis.  

Um dos problemas atuais é que direcionamento de processo aplicado depende muito da 

interpretação de cada pessoa envolvida, o que gera ineficiência, principalmente no nível de 

informações e de ações que atendam às necessidades dos setores, e, em alguns momentos, aos 

discentes. Isso ocasiona reclamações e falta de confiabilidade na resolução de cada problema, 

e também no nível de complexidade do que é demandado pela interface entre os setores da 

instituição. A ausência desse alinhamento contribui para o distanciamento da estratégia e faz 

com que, o desenvolvimento cotidiano de cada curso seja prejudicado. Falta uma plataforma 

que possa ser o meio de alinhar e mitigar esses desvios, e conseguir com isso resultados 

consistentes, em que o desafio para o entendimento desses cenários, mediante a coleta de 

dados, análise e diagnóstico, venha agregar valor à gestão da IES, com uma proposta que 

contribua com resultados e utilize os dois objetos de estudo como parâmetro para essas 

melhorias e possíveis áreas piloto para uma nova metodologia. 

O estudo de caso em desenvolvimento teve a formulação de seu problema por meio da 

participação em reuniões internas, fóruns de planejamento, reuniões deliberativas e 
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consultivas, sendo verificada de forma nítida a utilização de diferentes procedimentos de 

gestão e de resolução de problemas, já que indícios mostravam a ausência de um 

acompanhamento dos procedimentos utilizados na gestão dos cursos, cuja característica era a 

grande amplitude de ações, com diferenças quanto a vários aspectos, e uma interferência 

marcante baseada no estágio de ciclo de vida de cada curso. Foram, então, determinados dois 

cursos para um estudo mais aprofundado.  

Atualmente, a IES disponibiliza para a capacitação de profissionais para o mercado seis 

cursos de nível superior, em que o curso X está na etapa de maturidade na linha do tempo com 

35 anos, e o curso Y com 0,9 anos de vida no estágio de crescimento. Serão eles os dois polos 

a serem estudados. Também serão consideradas as características de receptividade de 

implantação de novas metodologias de processos e ratificada a oportunidade da aplicação da 

estratégia de pesquisa de estudo de caso.  

As unidades definidas para a construção deste estudo, o Curso X e o Curso Y, 

apresentam grandes diferenças na aplicação de ferramentas e de sistemas, o que dificulta uma 

sinergia para uma gestão. A problemática da falta de harmonia contribui para o não 

desenvolvimento proposto pela IES e, inclusive, diminui a velocidade dos processos 

executados, criando um distanciamento entre o que é lecionado na teoria e sua aplicação como 

instrumento interno, havendo, portanto, uma oportunidade de colocar em seu próprio 

ambiente essa realidadade. A seleção dos cursos baseou-se na visão estratégica de influência e 

na perspectiva de crescimento e de sustentabilidade de cada curso, por apresentarem ambos 

pontos considerados cruciais, como o tempo do ciclo de vida e a  complexidade para a 

implantação de novos processos para cada curso. Os cursos X e Y foram, então, definidos 

considerando-se algumas características que servirão de direcionadores para uma sinergia no 

desenvolvimento de todo o estudo de caso, o que evita a perda de foco, não se considerando 

os demais cursos oferecidos pela IES no âmbito deste estudo. Posteriormente, após a 

conclusão deste estudo de caso, as sugestões apresentadas poderão ser colocadas como 

contribuição para futuras melhorias e como referência para toda a IES, com o mapeamento 

das oportunidades de similaridade, o que contribuirá de maneira efetiva para uma formatação 

diferenciada, e que venha mitigar, ou em alguns casos eliminar, a amplitude de variação de 

gestão também entre os demais cursos.  

O curso X encontra-se em um cenário onde grande parte das atividades que suportam o 

andamento do curso não seguem processos definidos, principalmente em sua área de gestão  

administrativa. Isso criou um perfil estático para a aplicação de melhorias processuais. Faltava 

também uma estratégia que garantisse o alcance da eficácia e de maior eficiência, o que o 

afetava de forma direta, devido a uma grande diversificação das etapas das atividades 
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administrativas, gerando um alto nível de complexidade em suas execuções. Com um 

quantitativo de 200 alunos durante grande parte do tempo de sua história, recebeu um 

incremento na procura de formação superior de acordo com a demanda vinda do mercado. Foi 

impactado com o crescimento para aproximadamente 500 alunos, atualmente, conforme 

gráfico 4.3, o que ampliou o número de informações, interrelações entre os setores e de 

complexidade em suas atividades, em que a exigência de qualidade e a necessidade de 

velocidade validam a importância de se existirem processos que sejam formatados de maneira 

não mais empírica, mas uma realidade na qual acontecem reclamações por parte daqueles 

diretamente afetados, e também do corpo docente, que compõe os facilitadores das atividades. 

 O curso X é mais antigo e, consequentemente, apresenta grandes oportunidades de 

atualização. Foi selecionado para este estudo porque, mesmo com um histórico de ter sido o 

primeiro a ser implantado na IES, a necessidade de uma nova forma de gestão é baseado na 

pesquisa exploratória em campo. Apresenta necessidade da aplicação de ferramentas que 

facilitem e alinhem sua visão com a estratégia da instituição, o que contribuirá de forma 

significativa, pois é um dos pilares de sustentação para o desenvolvimento e o alcance dos 

objetivos macros. 
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Gráfico 4.3 – Crescimento de discentes curso X 

 

O curso Y está na etapa de crescimento, com um grande potencial de desenvolvimento, 

e mostra uma grande flexibilidade quanto às adequações em sistematização e em processos, 

sinalizando a oportunidade de que suas fases de aprimoramento sejam guiadas de maneira 

formatada. Devido à própria constituição do momento da construção do projeto do curso, 

ficou transparente a intenção de se colocar um processo de gestão que venha a ser um sistema 

diferenciado e confiável, pois apresenta grandes oportunidades para utilização de uma 

metodologia diferenciada, e que suscite uma melhor governança dos sistemas a ser utilizados. 
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Por ser mais novo, com oportunidades de alinhamento de gestão, demonstra menor 

incidência de vícios e resistências para a utilização de processos, e também se baseia inclusive 

nas influências de pessoas com disponibilidade para novos desafios e o aprendizado de novas 

sistemáticas. Ambos apresentam com forte relevância a necessidade de alinhamento com a 

visão da IES devido a aspectos estratégicos para o atendimento das necessidades de 

profissionais para o mercado atual, e também são um grande diferencial para a continuação do 

crescimento e atendimento regional das demandas por parte da instituição. O déficit de 

profissionais que são preparados no curso Y é algo que tem muito impacto na esfera do estado 

de Pernambuco e no país, uma vez que seu objetivo é atender ao crescimento econômico, o 

que exige uma melhor formatação para uma entrega diferenciada, com uma excelência de 

processos internos, e também pela visão estratégica que o curso apresenta. 

A percepção dos cursos X e Y diante da necessidade de uma gestão de processos que 

venha alinhar de forma direta os processos e contribua para que a estratégia definida seja um 

norte para esse direcionamento, é um ponto importante a ressaltar, pois em cada momento é 

explícita a inquietação por algo novo, que elimine o vácuo entre os processos e a visão 

estratégica, porem não é claro qual deverá ser a melhor ferramenta, já que alguns processos já 

funcionam. Precisam apenas de um alinhamento, enquanto outros precisam de adequações, 

seguindo um direcionamento maior da instituição, o que evitará, inclusive, a sensação de, 

como se deve fazer isso? Como se pode eliminar essas falhas? Como harmonizar para um 

objetivo entre os cursos? Fica clara, pois, a oportunidade de um estudo da realidade e, 

consequentemente, um melhor direcionamento técnico, já que a instituição apresenta alguns 

processos. Aplicações das atividades visualizadas atualmente são executadas sem uma 

formatação estruturada, o que faz com que cada atitude se torne isolada e dependa do bom 

senso de cada curso, ou até mesmo de conhecimento empírico dos envolvidos, porém, sem 

um embasamento que seja uma sustentação para o alcance das metas e objetivos propostos. 

O cenário atual apresenta uma oportunidade de implantação de um sistema diferenciado, 

que pode trazer resultados com maior consistência, com menos complexidade de falhas e 

perdas de energia, de recursos humanos, de informações, de inter-relação entre os setores, 

com isso validando a necessidade de uma governança de Gestão de Processos, principalmente 

em se tratando de uma instituição que deve ser um exemplo na aplicação dessa ferramenta, 

colocando, inclusive, em prática sistemas que demonstram como Benchmarking internos para 

o desenvolvimento dos discentes e funcionários envolvidos nas demandas geradas 

internamente por procedimentos que estejam alinhando todas as ações individuais com a 

estratégia da IES. 
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4.2 Coleta de dados 

 

Na resposta as entrevistas foi envolvido um total de 9 pessoas,  com o seguinte 

quantitativo de distribuição hierárquica: 1 no nível estratégico , sendo mais alta 

administração; 3 nos níveis táticos de coordenação e 5 do nível operacional, conforme gráfico 

4.4, com a utilização de processos atualmente em vigor nos cursos e nas atividades 

desenvolvidas com grande diversificação nos cursos.  
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Gráfico 4.4 – Quantitativo por nível hierárquico x quantidade de pessoas 

 

Um questionário foi elaborado para que, fossem mapeados os vários níveis da realidade 

de cada curso, do nível estratégico ao nível operacional da IES. Um ponto importante na 

construção desse questionário de entrevista foi a necessidade de aprofundamento da base 

metodológica, o que gerou uma formatação final (Apêndice B), que apresenta de forma 

objetiva um direcionador para os questionamentos que contribuíssem para um real diagnóstico 

dos objetos de estudo. O questionário de entrevista foi dividido em 3 etapas , sendo a etapa 1 

denominada informações de confronto, sendo aplicado no nível estratégico com o objetivo de 

entender da visão da contribuição que a alta administração iria explanar como perspectiva,  na 

etapa 2, que teve como objetivo de verificar o alinhamento da visão da gestão de processos , e 

etapa 3 verificação da necessidade de uma mesma plataforma de gestão, observando a 

perspectiva dos níveis táticos e operacional, foram  envolvidas 28 questões, conforme gráfico 

4.5, que estarão sendo explanadas na fase de análise e avaliação. 
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Gráfico 4.5 – Distribuição etapas do questionário 

 

4.3 Análise e avaliação dos dados  
 

Com base na aplicação das estratégias de investigação, os dados colocados em 

sequência foram analisados e avaliados, considerando-se os vários pontos no formulário de 

observação e no questionário de entrevista, o que gerou um diagnóstico da situação atual do 

objeto de estudo. 

 

4.3.1  Formulário de Observação/Questionário de Entrevistas  

 

No curso X, utilizando-se as observações diretas e participantes, foi coletado um 

diagnóstico de forma objetiva com o formulário de observação (Apêndice A). Em mais de 31 

% dos pontos observados, há uma utilização parcial de processos, e 44% não utilizam a 

aplicação de uma gestão de processo, o que ocasiona uma ausência e não aplicação de um 

alinhamento de processos com a estratégia da IES, mesmo não havendo conhecimento da 

melhor ferramenta que poderia ser utilizada nesse cenário. Na observação de pontos 

específicos para a verificação da abertura de assimilação de uma nova metodologia, 13% do 

resultado mostrou resistência, o que indica uma dificuldade na implantação de novas 

metodologias e ferramentas, conforme gráfico 4.6, mesmo se reconhece a necessidade da 

demanda por algo que suporte as atividades e que contribuía para alinhar os processos com a 

estratégia da IES. Há, pois, uma postura mais resistente. Um dos fatores a ser considerado é 

que se trata de um curso em seu estágio de maturidade, com alguns vícios e com a 

necessidade de um trabalho que quebre os paradigmas. Ainda nessa análise, o curso X 

mostrou com 12% das observações como não apresentar conhecimento algum do conceito 

relacionado ao BPM ou SOA poderá ser uma ferramenta a ser utilizada na formatação de uma 
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nova plataforma de gestão. Ficou claro que existe a necessidade de uma gestão de processos 

que seria um diferencial, gerando novamente a validação de que a necessidade é eminente. 
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Gestão de Processo Curso "X"

31%

44%

13%

12%

Utilização parcial de processos

Não utilizam processos

Resistência implantação Gestão de Processos

Resistência para implantação BPM e SOA
 

Gráfico 4.6 – Necessidade de utilização de Gestão de Processo curso X 

 

No curso Y, utilizando-se as observações diretas e participantes, foi coletado um 

diagnóstico de forma objetiva com o formulário de observação (Apêndice A). Em mais de 

37,5 % dos pontos observados, fica patente uma utilização parcial de processos, e que 62,5% 

não utilizam a aplicação de uma gestão de processo, o que ocasiona uma ausência a não 

aplicação de um alinhamento de processos com a estratégia da IES, porém esse curso mostra 

conhecer a importância das ferramentas. Na observação de pontos específicos para a 

verificação da abertura para a assimilação de uma nova metodologia, não houve resistência, 

conforme gráfico 4.7, o que indica uma grande oportunidade para a implantação de novas 

metodologias e ferramentas, como o conhecimento do conceito relacionado com o BPM ou 

SOA, ferramentas que poderão ser utilizadas na formatação de uma nova plataforma de 

gestão, apresentando uma grande oportunidade de desenvolvimento de um trabalho 

diferenciado, e também ficou nítida a visão de oportunidades em busca de melhorias futuras 

nos processos. 
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Gráfico4. 7 – Necessidade de utilização de Gestão de Processo curso Y 

 

Uma visão macro validada na aplicação dos formulário de observações é a necessidade 

de uma Gestão de Processos e sua ausência prejudica o andamento dos cursos e, 

consequentemente, da IES em estudo. A implementação de uma ferramenta que venha 

agregar uma mesma plataforma de ação será um grande ganho para toda a instituição, como 

também a oportunidade de implantação de um sistema de gestão que esteja alinhado com 

cenário atual da instituição.  

Após a aplicação dos formulários de observações na observação direta e participante, 

foi verificada a necessidade real da implantação de um sistema de gestão que possa ser o 

direcionador de todo o alinhamento, bem como mitigue as reais diferenças e a ausência de 

uma mesma plataforma. Em vários momentos de reunião, com tentativas de formação de uma 

mesma plataforma de ação de definição de direcionamentos, aplicando o formulário de 

observação, ficou explícita a falta de um balizador de que todos os envolvidos tenham 

conhecimento, e que seja um facilitador para evitar, inclusive, choques de interpretação e uma 

grande amplitude de ação entre os cursos. 

 

4.3.2 Entrevista 

 

Na aplicação do questionário de entrevistas nos níveis estratégico, tático e operacional 

da IES, ficou evidente a necessidade de uma forma de gestão que alinhe todas as unidades e 

esteja em sinergia com a estratégia macro. Atualmente, em vários momentos há um choque de 

direcionamentos, devido à carência de uma plataforma que possa gerir a instituição. Com isso 

se sabe que precisa ser buscada uma proposta de Gestão de Processo que venha garantir o 

alinhamento em todos os níveis, minimizando grandes perdas de tempo e insatisfação pelos 

gargalos gerados entre os processos. 

47 



Capítulo 4  Estudo de Caso 

 

 

A técnica da entrevista foi usada no nível da alta administração, por meio de um 

questionário de entrevista com 14 perguntas, considerando-se a etapa 1, denominada 

informações de confronto com o objetivo de entendimento da visão e da contribuição, de 

forma que a alta administração explanasse sua perspectiva. O diagnóstico mostrou a realidade 

da visão da estrutura de cima para baixo, com isso fortalecendo alguns direcionamentos, 

validando em 3 grandes eixos: 1- Necessidade de uma  Gestão de Processos para 

Organização, 2- Alinhamento necessário de Processos e uma adaptação ambiental , e 3 – 

Necessidade de conhecimento de uma ferramenta de Gestão de Processos para aplicar na IES 

em estudo. 

Conforme dados analisados da entrevista baseados nos percentuais, envolvido um total 

de 9 pessoas,  com o seguinte quantitativo de distribuição hierárquica: 1 no nível estratégico 

posição ocupada pelo Presidente da Instituição , sendo mais alta administração; 3 nos níveis 

táticos os coordenadores de cursos e 5 do nível operacional sendo os assistentes 

administrativos, com a utilização de processos atualmente em vigor nos cursos e nas 

atividades desenvolvidas com grande diversificação nos cursos no nível estratégico da IES, 

fica explícito que 50% das respostas aponta para a necessidade de uma Gestão de Processos 

que possa dar suporte a todo o alinhamento na instituição, o que demonstra que essa visão 

vem da alta administração, que enxerga a oportunidade de uma plataforma diferenciada 

devido ao crescimento ocorrido na IES. Todo o alinhamento necessário à instituição, 

conforme o resultado de 21,43 % (respostas parciais) em relação ao conhecimento do 

ambiente a ser envolvido e à implantação de uma nova forma de gestão, mostra que será um 

desafio para a quebra de paradigmas e mudanças culturais, mesmo conhecendo em 

profundidade a realidade do ambiente a ser instalado. É preciso levar em consideração como 

será a aplicação da engenharia de ambiente, as exigências dos envolvidos e a necessidade de 

persistência nessa implantação. Com base nos 28,57% de respostas negativas colocadas como 

não possuir conhecimento de ferramentas para uma gestão diferenciada, e até mesmo falta de 

conhecimento do conceito do BPM, mostram como a liderança está aberta à implantação de 

um novo sistema de Gestão, conforme gráfico 4.8, apesar de não ter conhecimento técnico 

sobre a melhor proposta.  
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Gráfico 4.8 – Distribuição respostas da alta administração ao questionário 

   

Como base também na aplicação do questionário de entrevista nos níveis tático e 

operacional, a pesquisa aponta a necessidade de uma nova gestão (1), o desafio para a 

adaptação baseada nas características do ambiente organizacional (2), e o conhecimento das 

ferramentas de gestão de processos (3). 

Na avaliação geral da aplicação de um novo sistema de Gestão conforme mostra o 

gráfico 4.9, nos níveis táticos e operacional dos cursos que são objeto deste estudo, o curso Y 

apresentou 85,71 % abertura e propósito para a aplicação, em relação 14,29 % do curso X, 

que acredita que ainda poderá ser utilizada a base atual sem grandes alterações para os 

processos e atividades atuais. Isso gerou a necessidade de alinhar essa implantação, pois o 

curso X, por apresentar uma menor abertura para essas melhorias, consequentemente irá gerar 

uma maior necessidade de recursos para tal adequação. 

Comparativo de disposição/abertura para 
implantação de uma nova gestão

14%

86%

Curso X Curso Y
 

Gráfico 4.9 – Comparativo de disposição/abertura para implantação de uma nova gestão 

 

Em relação à visão parcial de mudança, o curso X acredita que um maior tempo de 

execução das atividades e alguns processos utilizados apresentam uma resistência de 35,71 % 

na utilização de uma plataforma diferenciada, sendo necessário um grande desenvolvimento 
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dos aspectos de quebra de paradigmas e de mudanças culturais no ambiente, novamente 

ratificando a necessidade de uma estratégia diferenciada para reforçar a implantação e o 

alinhamento de uma gestão. O curso Y, mesmo com alguns processos implantados, somente 

apresenta 28,57% de posicionamento parcial, não em relação à resistência quanto à 

implantação, mas de conhecimento da ferramenta BPM, atual aplicação de processos em seu 

cotidiano, e em nenhum momento foi mapeada uma resistência a uma implantação 

diferenciada de Gestão. Isso mostra mais a ausência de conhecimento técnico de que de 

resistência a novos desafios e adequações. 

Em relação à implantação e à necessidade de uma nova ferramenta de gestão, o curso X, 

com 35,71% de resposta, dá a entender que uma mudança na forma de gestão irá gerar 

grandes problemas, e que, mesmo com poucas padronizações, os processos se colocam como 

um impacto. Haverá muito trabalho na adequação a novas metodologias, e um dos fatos é 

apresentar no seu ciclo de vida uma etapa entre maturação e saturação. O curso Y apresenta, 

por parte dos envolvidos nas entrevistas, um resultado de 0% resistência às adequações para a 

nova gestão, o que contribuirá para uma melhor performance, já que seu ciclo de vida está em 

fase de crescimento. 

No contexto da aplicação do questionário de entrevistas, ficou explicita a necessidade 

de serem trabalhadas de forma mais estrutural as questões relacionadas com a engenharia de 

ambiente, pois um processo qualquer de implantação de um novo sistema deve levar em 

consideração o ambiente envolvido e as pessoas que serão facilitadoras, como também os 

participantes de uma nova governança.  

Vários impactos foram gerados, inclusive por não haver um alinhamento da estratégia 

da IES e seu desdobramento em relação ao tempo e ao planejamento, o que fez com que a 

tentativa de agilizar um processo importante ter apresentado um verdadeiro atropelamento na 

fase de projeto e um reflexo de uma má qualidade percebida pelos diretamente afetados, 

gerando reclamações e dando origem a um problema de confiabilidade.  

Com a aplicação dos formulário de observações e questionário de entrevistas, os 

mesmos alimentaram o diagnóstico de um cenário, conforme os seguintes referenciais, e com 

base nessas informações ficou explícito que a necessidade de uma gestão diferenciada é algo 

latente em todos os níveis, validando com isso a proposição da oportunidade para a introdução 

de um sistema de gestão que alinhe toda a instituição que é objeto de estudo. 

 

4.3.3 Matriz de relação do formulário de observação e questionário de entrevista 

Com o comparativo baseado nos resultados do formulário de observação e questionário 

de entrevista, pode-se validar que o curso X apresenta em vários pontos comparados ao curso 
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Y um grande desafio na implantação de novas ferramentas de gestão que venha a criar um 

alinhamento e sinergia junto à estratégia da IES, pois apresenta um diagnóstico quando 

comparado na mesma matriz como uma grande oportunidade de trabalho em vários ângulos. 

O curso Y apresenta maior flexibilidade e oportunidade para implantação de novas 

ferramentas que pode gerar grandes ganhos e contribuir como uma referência para IES, com 

isso gerando grandes oportunidades. (Tabela 4.1). 
Tabela 4.1 – Matriz de relação Observação  e Entrevistas 

 

 
 
 Baseado na comparação dos critérios na matriz de relação das estratégias de pesquisa 

utilizadas entre os itens relacionados aos dois cursos objeto de estudo, ficou claro que na 

utilização parcial de processos no Curso Y apresenta uma utilização relativamente alta em 

relação ao Curso X, demonstrando ser um diferencial na implantação de um novo sistema de 

gestão de processo. No critério de não utilização de processos esta amplitude entre os cursos 

se torna muito grande com cerca de 50% de diferença, sinalizando um desafio para 

direcionamento de recursos para implantação do BPM. Nos critérios de resistência para 

implantação o curso X apresenta sua resistência relativamente alta devido a suas 

características e histórico, com isso ficando nítida que um trabalho de mudança cultural e 

quebra de paradigmas serão necessários, porém no curso Y a utilização será sem muitas 

resistências. 

 
 

4.4 Seleção da ferramenta de Gestão de Processos 
 

 Com base em todas as informações coletadas, analisadas e avaliadas, foi possível ser 

montada uma tabela comparativa de ferramentas de Gestão de Processo, com objetivo de 

Necessidade de Utilização de Gestão de processo Curso X Curso Y
Utilização parcial de processos 3 4
Não utilizam processos 4 2
Resistência implantação Gestão de Processos 5 1
Resistência para implantação BPM e SOA 4 1

Tipo de ligação entre as itens
Alta 5
Relativamente alta 4
Média 3
Relativamente baixa 2
Baixa 1

Matriz de Relação Observação e Entrevistas 
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direcionar qual a melhor proposta para aplicação na IES objeto de estudo, que considerou as 

características e necessidades de cada curso, X e Y. Com isso, pode se gerar um paralelo com 

objetivo de se nortear uma formatação que alinhe a estratégia em todos os níveis da 

organização. 

 Baseado na comparação das ferramentas conforme tabela 4.2, ficou explícito que os 

processos utilizados atualmente não apresentam a necessidade de refazer, com isso não se 

aplicando o BPR como meio para uma nova gestão de reengenharia. A necessidade de 

adequação para uma mesma base de gestão, a necessidade de alinhamento entre os processos 

e estratégia da IES utilizando como parâmetro os processos em estágio de maturidade, valida 

o BPM e SOA como ferramentas para utilização de uma nova gestão. Como pontos de 

melhorias após ter sido alicerçado a aplicação das ferramentas recomendadas, a utilização de 

aplicação do BSC e BPMS contribuirá de forma significante para melhoria contínua, sendo 

direcionamentos futuros. 
Tabela 4.2 – Seleção de Ferramenta de Gestão de Processo 

 
De acordo com a análise, interpretação e avaliação da tabela para seleção das 

ferramentas de Gestão de Processos foram observadas as características, aplicabilidade e 

estágios diferenciados de utilização, sendo obtido um resultado para direcionamento da 

melhor ferramenta. A necessidade de refazer todos os processos atualmente utilizados foi 

caracterizada como não necessária, com isso, valida a não aplicabilidade do BPR como uma 

das ferramentas a ser recomendada, pois de acordo com o conceito desta, todos os processos 

teriam que serem descartados e serem feitos novos, não sendo esta realidade pesquisada. 
Analisando a necessidade de adequação, alinhamento dos processos com a estratégia macro 

da IES para uma mesma base, necessidade de sinergia dos sistemas de informações em uma 

mesma plataforma e estágio de maturidade dos processos atuais confirma que o BPM é a 

ferramenta recomendada para mitigação destes desvios, inclusive sendo um diferencial de 

gestão. Com base nos dados de necessidade colocados como positivas e parcialmente na 
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formatação de uma organização para serviços, a aplicação do SOA (Arquitetura Orientada a 

Serviços) é uma ferramenta que poderá ser utilizada como suporte para o BPM, formando 

uma base mais consistente na estruturação de uma nova gestão. Um dos pontos a ser 

ressaltado nesta seleção da melhor ferramenta de Gestão de Processo, foi à abertura dos 

envolvidos em utilizar uma nova plataforma, sendo um facilitador para implantação do BPM, 

e demonstrando que posteriormente poderão ser direcionadas ferramentas mais avançadas 

como BSC e BPMS segundo conceito de melhoria continua para instituição. 

Alicerçado na necessidade de oferecer um ensino com qualidade mais próximo da 

realidade do mercado, e se ter uma gestão organizacional que atenda com eficiência e eficácia 

uma organização dinâmica, esse quadro que exige rapidez e assertividade no atendimento das 

demandas dos setores internos e externos valida a necessidade de uma gestão de processos 

para a instituição se manter competitiva e ser uma referência na área de educação, 

consequentemente agilizando e facilitando o alinhamento entre os cursos , constituindo a base 

para uma reaplicação de conceitos em toda a instituição. 

 

4.5 Discussão dos resultados 
 

O grande propósito do estudo de caso desenvolvido foi entender todos os aspectos 

relacionados com a situação da ausência de processos que venham a ser aplicados para fazer 

da instituição em estudo um referencial, e que venha mitigar a influência de aspectos pessoais 

no direcionamento de uma governança para IES, garantindo com isso uma continuidade de 

crescimento e de alcance de objetivos macros.  

O sistema de informações avaliado por meio da observação participante mostra 

claramente a necessidade de uma plataforma que direcione todas as informações para uma 

eficaz gestão, a fim de se garantir um atendimento às demandas dos envolvidos nos processos, 

em que podem ser encontrados dados, que não geram informações para a análise e a 

alimentação do processo de tomada de decisão. No momento da coleta de informações, por 

exemplo, pode-se citar a falta de padronização na aplicação de um novo sistema de TI, em 

que foi definida sua implantação e utilização nos cursos, porém algumas das informações de 

que se precisava para acompanhar e ter como direcionador foram disponibilizadas sem  

padronização. O que deveria facilitar a operacionalização para a geração de confiabilidade, na 

realidade aconteceu sem uma estrutura de planejamento em vários aspectos, divergindo da 

estratégia da alta gestão, o qual defende que os processos precisam de um direcionador 

robusto, que venha minimizar o impacto e a perda de eficácia e de eficiência.  
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Nesse cenário, observou-se que o curso Y, com menor tempo de vida, tem 

colaboradores que apresentam melhor disposição e facilidade em absorver novos conceitos, 

porém, mesmo com resultados mais alinhados, foram grandes as perdas de recursos e de 

energia por parte dos envolvidos, devido a cada um ter somente uma parte das informações, 

sem uma preparação diferenciada que suportasse a entrada desse novo processo, ocorrendo a 

geração de gargalos na aplicação, o que afetou todos os envolvidos, ratificando uma das 

sinalizações da ausência de uma gestão de processo. Na perspectiva de aplicabilidade do 

sistema de TI no curso X, com maior ciclo de vida, houve uma grande resistência à 

implantação do novo processo, uma barreira a essa utilização, acontecendo uma verdadeira 

“teoria do caos” durante o processo de utilização do sistema, sendo necessária uma busca de 

suporte para a eliminação de maiores impactos, sobrecarregando os recursos humanos de 

suporte de TI, com perda de tempo e antipatia em relação à nova tecnologia. 

No estudo, também ficou latente a ausência de um processo de avaliação de 

desempenho que venha trabalhar e desenvolver as pessoas da instituição, mesmo que um dos 

cursos apresente no seu ciclo de vida um estágio de maturidade, porém, com a ausência de 

processos bem elaborados que possam ser desenvolvidos principalmente pelo grande 

crescimento que se apresentou e que se tem visualizado para os próximos anos. Este vácuo 

devido à falta de uma ferramenta de processo, faz com que muitos dos envolvidos se sintam 

afetados, em alguns casos, por avaliações equivocadas, e, em outros, por não serem 

direcionados para as lacunas, para melhorias e consequentemente contribuição para a 

capacitação dos indivíduos. 

A ausência de uma Gestão de Processo para o alinhamento com a estratégia traçada pela 

alta administração, e o desdobramento para cada curso em seus objetivos e metas, de modo a 

contribuir com sinergia para os desafios maiores, hoje não existe forma de processo. Não há 

uma continuidade e um acompanhamento, de forma que um planejamento estratégico possa 

ser utilizado. Atualmente, exige-se um grande esforço da alta direção para fazer toda a 

instituição andar, o que sobrecarrega a mesma, pois é preciso que a maior parte das tomadas 

de decisão seja efetuada de maneira individual, o que gera um ponto nevrálgico no 

desenvolvimento institucional. 

Como foi exposto anteriormente, a falta de uma Governança Corporativa leva à 

ausência de um sistema de Gestão de acompanhamento de indicadores que seja uma 

plataforma única, e que apresente a mesma forma de quantificação e parâmetros que venham 

ajudar diretamente no acompanhamento dos resultados alcançados. 

Tendo como base as observações, ficou nítido que também não são utilizadas a gestão 

de indicadores de desempenho e também a de indicadores-chaves (KPI - Key Performance 
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Indicator), porque contribuiriam de maneira importante e seriam o norteadores do 

direcionamento dos recursos humanos, materiais, financeiros, infraestrutura dentre outros, 

para que, de forma transparente e bem focada, viessem garantir os ganhos futuros, utilizando 

acompanhamento de processos para a geração de vantagens competitivas para a instituição. 

Atualmente, os processos de mudança são aplicados sem um planejamento com base em 

etapas desde sua concepção: planejamento, organização, direcionamento e controle. Na 

implantação de um sistema de lançamento de frequência e notas por parte do docente, se ele 

não seguir um plano estruturado, haverá a geração de vários gargalos e, consequentemente, 

uma grande perda de energia e de recursos, inclusive sendo necessária a montagem de um 

plano emergencial para mitigar os maiores impactos para os receptores das informações. 

Então, coloca-se em risco a credibilidade de um processo por falta de uma maneira-padrão de 

ações, ratificando a necessidade de processos para o alcance de resultados positivos. 

Outro ponto observado foi a falta de um BPM da excelência (CoE), como um comitê de 

direcionamento para a formatação de processos e de ações reais. Atualmente, cada faculdade 

em alguns momentos se guia por iniciativas próprias. Um dos órgãos consultivos e norteador 

de questões envolvendo os cursos são limitados a resolver problemas acadêmicos, e poucos 

são os processos alinhados, o que demonstra a necessidade de se desenvolver uma estratégia 

que se trabalhe uma grande mudança cultural, com uma preparação para se entender a 

importância dos processos e os benefícios que irão contribuir para o crescimento.  

A ausência de uma política de reconhecimento e de incentivo ligada aos processos de 

melhorias cria um vácuo quanto a ações para a valorização e os incentivos, que assumem 

formas individuais e tímida, fazendo com que o potencial de envolvimento em todos os níveis 

da instituição fique estático, pois há o sentimento que, apesar de tudo o que se faz e das várias 

iniciativas, nada é valorizado. 

Para o desenvolvimento geral da instituição em escala maior, mostrou-se a necessidade 

de um processo de Gestão de Melhorias que venha envolver a todos da organização como 

participantes desse processo de idéias, e também que haja uma definição de prioridades 

devido à grande necessidade de melhorias, principalmente aquelas solicitadas pelos discentes, 

mas também pelos docentes e pelo time administrativo, que irão participar de todo o 

crescimento. 

Conforme as referências metodológicas, a necessidade de alinhamento das habilidades 

do pesquisador foi bastante exigida para a geração de uma exploração gradual e de um 

aprimoramento das evidências levantadas, utilizando-se o formulário de observação e 

questionário de entrevista como ferramentas aplicadas para evidenciar a situação real do 

objeto estudado. 
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De acordo com a comparações dos dados, direciona que a utilização de uma ferramenta 

para esse alinhamento em toda a IES é o BPM, pois se trata de uma ferramenta para o 

alinhamento da estratégia da IES com os seus cursos, e sendo um norte claro a ser seguido por 

todos. Quanto aos padrões de qualidade exigidos pelos envolvidos nas várias ações que são 

executadas nos cursos, fica explícita a falta de padronização, o que gera grandes reclamações. 

Todos esses problemas poderiam ser eliminados se a qualidade das atividades fosse 

padronizada por uma Gestão de Processos de Negócios (BPM), o que iria minimizar, e alguns 

casos eliminar, a falta de uma gestão, de modo a garantir que tudo que acontece no cotidiano 

venha a ter sinergia com a visão de planejamento macro. 

Na convergência das observações diretas, participantes e entrevistas obtidas pela 

pesquisa, observa-se que o estudo direciona de forma objetiva a necessidade de um sistema de 

Gestão de Processos, que uma das formatações mais utilizadas com grandes resultados é o 

BPM (Business Process Management) para os cursos que foram objeto do estudo, e, 

consequentemente, uma reaplicação posterior para IES mantenedora dos mesmos em todos os 

outros cursos oferecidos por ela, sendo algo latente e que apresenta abertura para a melhoria e 

a inovação. 

No cenário pesquisado, todas as necessidades são observadas com base no ciclo de vida 

dos cursos, o que gera uma grande oportunidade para a IES aplicar uma estratégia que garanta 

uma melhor performance de resultados, e também poder ser diferenciada como uma 

instituição de ensino que aplica dentro de sua própria gestão, os conceitos e as ferramentas, 

que compartilha do desenvolvimento intelectual dos discentes, e também de seus 

colaboradores, fazendo com que possa ser observada como um referencial inovador na região. 

A visão de melhoria contínua deve ser trabalhada de forma efetiva, para que a BPM 

(Gestão de Processos de Negócios) quebre um grande paradigma muitas vezes colocado 

institucionalmente, de que só deve ser aplicada em instituição privadas. Na realidade, o 

serviço público precisa buscar a excelência em todas as instâncias, o que demonstra a 

necessidade de se colocar essa excelência na prática cotidiana de uma instituição de ensino 

superior, o que é, inclusive, uma das grandes preocupações de todos os educadores e dos 

órgãos que são direcionadores de uma base intelectual, em que à teoria da sala de aula precisa 

vir para a prática, sendo o melhor laboratório a própria instituição facilitadora e 

multiplicadora desse conceito. 
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5     CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES DE FUTUROS 
TRABALHOS 

 

Este trabalho apresentou a situação atual da problemática da ausência de uma gestão de 

processos em uma IES, utilizando o embasamento da aplicação metodológica qualitativa. 

Sugere-se a utilização de uma sistematização que, em sendo aplicada, possa facilitar o alcance 

dos objetivos futuros e também a operacionalização das atividades existentes atualmente, 

transformando as mesmas em processos que venham suportar o planejamento do crescimento 

e da sustentabilidade, conforme o direcionamento estratégico para IES que foi objeto de 

estudo.  

A utilização do Business Process Management (BPM), que trabalha com linhas de 

desenvolvimento da formatação de uma gestão de negócio, ao considerar o ambiente a ser 

desenvolvido, a exigência dos usuários envolvidos e verificar o melhor direcionamento a ser 

utilizado como parâmetro dessa construção, será um caminho para o alcance de uma 

governança no alinhamento de processos, o qual, utilizado de maneira consistente e com 

confiabilidade, contribuirá de forma direta para a dinâmica institucional com uso de 

metodologias, processos, técnicas e softwares, que venham garantir uma melhoria continua. É 

necessário e importante que se utilize uma plataforma que garanta internamente uma melhor 

performance e desenvolva uma nova arquitetura organizacional, de modo a alinhar todos os 

processos, o que foi caracterizado como factível, sendo a Business Process Management 

(BPM) a ferramenta selecionada para ser a facilitadora. 

Baseado nas referências do estado da arte da ferramenta Business Process Management, 

foi explorada uma perspectiva de alinhamento da estratégia e dos processos em todos os 

níveis, a qual se direciona à gestão para obter resultados diferenciados na busca da excelência, 

com isso mitigando a perda de recursos e de energia na busca de um resultado comum. Pode-

se reconhecer como muitos resultados alcançados, quando aplicados nas organizações agrega 

valores que facilitam o alcance dos objetivos propostos, um dos pontos importantes para a 

competitividade. O estabelecimento de uma Gestão de Processos que venha garantir melhor 

eficiência, eficácia e padronização nos sistemas internos da instituição, aumenta o nível de 

qualidade percebida pelos docentes, funcionários e discentes, e vem agregar facilidades o fato 

de todos falarem a mesma linguagem, seguindo uma mesma plataforma de formatação, 

alinhando a principal visão a ser alcançada, com um desafio em todas as etapas do 

desenvolvimento da IES. 
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 A necessidade de uma melhor performance em qualquer instituição que tenha como 

objetivo o atendimento de demandas geradas interna e externamente, faz com que em cada 

momento o desafio para as novas adequações e adaptações seja aplicado para as melhorias. 

Na etapa de desenvolvimento do estudo, foram identificadas oportunidades que 

demonstram a real necessidade de uma melhor governança de toda a instituição, e que a 

ausência de uma melhor plataforma de gestão gera grandes perdas e falta de alinhamento com 

as estratégias colocadas como direcionadoras. 

 A metodologia aplicada para a construção do estudo de caso como estratégia de 

pesquisa, foi o grande balizador para um detalhamento da situação atual da instituição em 

estudo. De forma organizada, mostrou todos os passos desenvolvidos para garantir que os 

objetivos pretendidos no início do trabalho fossem alcançados com êxito.  

Diante do estudo aplicado, sugere-se um aprofundamento para a utilização do BPM na 

instituição que foi objeto de estudo, com a finalidade de maximizar a sua eficácia e eficiência, 

como também analisar em detalhes cada ponto de aplicação dessa ferramenta, o que virá 

garantir uma gestão de processos que aperfeiçoe cada vez mais os resultados alcançados, e 

seja também uma plataforma que garanta uma contribuição em todos os níveis, tornando a 

instituição mais forte em sua estratégia de crescimento. 

A utilização do BPM como ferramenta principal dessa melhoria institucional 

necessitará, logicamente, de uma análise de quais os melhores aspectos que deverão dar 

suporte a todo o processo de implantação e de alinhamento na organização, com o objetivo de 

sua melhoria.  

Outra oportunidade que o estudo aponta como uma possibilidade é o desenvolvimento 

de uma cultura de trabalho de sistema aberto, em que se sugere a formatação de um sistema 

que interaja diretamente com o ambiente externo, de forma a ser realmente forte nos conceitos 

aplicados, e apresente uma grande aplicabilidade real, baseado no estudo atual, em que a 

instituição utiliza um sistema fechado. Essa nova forma de trabalho seria formatada de 

maneira padronizada para a execução de coletas de informações e uma maior interação de 

todas as partes envolvidas nos processos executados pela instituição. 

Ressaltando a aplicação do BPM, sugere-se um acompanhamento que possa ser feito 

por todos os envolvidos em sua implantação para verificar se os objetivos definidos estão 

sendo alcançados, e se com um feed back do acompanhamento do gerenciamento serão 

necessários ajustes antes de uma maior reaplicação para outros cursos, departamentos, 

chegando a toda a instituição, inclusive criando uma gestão para os indicadores em todo o 

projeto de implantação, desenvolvimento e aplicação, verificando os resultados, os start-up 

verticais de utilização nas áreas pilotos, e um posterior desdobramento para toda IES. 
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O processo desenvolvido neste estudo recomenda pontos para a melhoria da Gestão de 

Processos, sugere a montagem de uma equipe multifuncional com foco específico nessa 

aplicação do BPM, a qual venha analisar todos os impactos e benefícios a serem alcançados 

na aplicação dessa metodologia, e que uma análise seja proposta a fim de que a melhor 

maneira de alcançar o sucesso perante esse desafio, e, consequentemente, garantir a 

sustentabilidade da instituição. 

 

5.1  Limitações do estudo 
 

Por ser uma Instituição do Ensino Superior com caráter público, a aplicação do BPM 

deverá ser muito bem alicerçada em conceito e alinhada com a definição estratégica, como 

nova forma de gestão, levando em consideração que a cultura atual precisa ser trabalhada para 

quebrar paradigmas. O direcionamento da alta gestão e a adesão das áreas-pilotos serão os 

grandes diferenciais para que, posteriormente, de maneira consolidadas, sejam replicadas as 

lições apreendidas para toda a instituição, fazendo um desdobramento e garantindo que seja 

adquirida consistência sem grandes resistências. 

 

5.2  Sugestões para futuros trabalhos. 
  

- Entendimento em detalhe de BPMS (Business Process Management Suítes) como um 

grande facilitador para a montagem de uma plataforma diferenciada por meio da 

automatização do BPM; 

- Aplicação de uma Governança Corporativa que venha garantir os resultados propostos 

em todas as ferramentas implantadas; 

- Estudo para a viabilização de Indicadores de Desempenho que visualizem toda a 

execução do projeto, da implantação à finalização do BPM; 

- Entendimento da utilização do BSC (Balanced Scorecard) como diferencial para a 

otimização da maturidade de acompanhamento do crescimento da gestão; 

- Montagem de um Masterplan de melhorias de processos, com uma visão estratégica 

do crescimento futuro baseado na perspectiva de a instituição se tornar um Centro 

Universitário; 

- Incentivo e planejamento para a utilização de Business Process Improvement na IES. 
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Apêndice A – FORMULÁRIO DE OBSERVAÇÃO 
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Apêndice B - QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA 

 
 
 

 
 

 

 

 
 


