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Resumo 

Em Gestão de Processos de Negócio (do inglês, Business Process Management ou 

BPM), a fase de mapeamento do processo As Is compreende o trabalho de identificação 

e modelagem do processo que realmente é executado. O mapeamento é crucial para 

entender como os processos da organização estão sendo conduzidos e possibilitar uma 

análise das possíveis melhorias. Em organizações com pouca ou nenhuma maturidade 

em BPM, a documentação sobre processos é escassa e normalmente o conhecimento 

sobre eles está concentrado nos especialistas do negócio (pessoas que participam do 

processo executando, gerenciando ou monitorando atividades específicas dentro dele). 

Neste cenário, o analista de processos tem o desafio de extrair dos especialistas o 

máximo de informações sobre o processo. Como forma de garantir um mapeamento de 

processos centrado no humano, foi proposta a construção de um Framework para 

Mapeamento de Processos As Is, com uma metodologia que oriente desde a escolha da 

equipe de mapeamento até o mapeamento do processo As Is. Este Framework faz uso 

de conceitos do Design Thinking (DT), para trabalhar a análise e solução de problemas 

de forma colaborativa, de modo a definir técnicas, ferramentas e artefatos mais 

adequados para mapeamento junto à equipe. Para avaliar o Framework proposto, um 

estudo de caso é discutido. Nesse estudo o Framework foi aplicado em sua completude 

dentro de uma organização, onde foi realizado o mapeamento de seus processos com o 

objetivo de analisar como estavam sendo conduzidos e identificar oportunidades de 

melhoria. O estudo de caso mostrou resultados importantes que apontam os benefícios 

da utilização do Framework para o cenário proposto. Por fim, é importante ressaltar que 

essa dissertação contribui com a proposta de um Framework que seja flexível e, portanto, 

deve ser considerado como um "cardápio" de alternativas para apoiar o analista de 

processos na etapa de mapeamento. 

Palavras-chave: Gestão de Processos de Negócio. Mapeamento de Processos. Design Thinking. 

 

 



 

Abstract 

Business Process Management (BPM), the mapping phase of the As Is process includes 

the identification and modeling of the process that actually runs. Mapping is crucial to 

understand how the organization's processes are being conducted and enable an 

analysis of possible improvements. In organizations with few or none BPM maturity, 

documentation about processes is scarce and usually the knowledge of them is 

concentrated in the business experts (people who participate in the running process, 

managing or monitoring specific activities within it). In this scenario, the process analyst 

has the challenge of extracting from the experts as much information about the process 

as can get. In order to ensure a human centered process mapping, it was proposed the 

construction of a Framework for Process Mapping As Is, with a methodology that guides 

from the choice of the mapping team to the mapping process As Is. This Framework 

makes use of the Design Thinking concepts (DT), who works the analysis and 

troubleshooting collaboratively, to define best suited techniques, tools and artifacts with 

the team. To evaluate the proposed Framework, a case study is discussed. In this study 

the framework was entirely applied in an organization, which was carried out mapping of 

its processes in order to analyze how they were being conducted and identify 

opportunities for improvement. The case study showed significant results that link the 

benefits of using the Framework to the proposed scenario. Finally, it is important to note 

that this dissertation contributes to the proposal for a framework that is flexible and 

therefore should be considered a "menu" of alternatives to support the process analyst 

on the mapping phase. 

Keywords: Business Process Management. Process Mapping. Design Thinking. 
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1  INTRODUÇÃO 

1.1  MOTIVAÇÃO 

O Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM) pode ser considerado como a 

conquista dos objetivos de uma organização por meio do melhoramento, gerenciamento 

e controle dos processos essenciais do negócio (JESTON e NELIS, 2006). Os processos 

essenciais de negócio definem como as organizações executam o trabalho para entregar 

de forma clara produtos ou serviços de valor para seus clientes. O gerenciamento 

intencional desses processos cria práticas de negócio mais sólidas, que conduzem a 

processos mais eficazes, mais eficientes e mais ágeis, e que, em última análise, 

oferecem maior retorno às partes interessadas (BPM CBOK, 2013). 

A BPM gera benefícios diretos para a organização, o cliente, a gerência e os 

participantes do processo. Para a organização, alguns benefícios são: definições mais 

claras do processo e seus responsáveis, o maior acompanhamento de desempenho que 

permite respostas ágeis, maior controle de custo e qualidade. Para o cliente, o BPM 

contribui para que os compromissos com clientes sejam melhor controlados. Para a 

gerência, BPM aumenta o controle sobre as atividades que realmente agregam valor, 

contribui para o planejamento e projeções, promove a superação de obstáculos e de 

fronteiras funcionais. Para os participantes do processo, o BPM garante maior segurança 

e conhecimento sobre seus papéis e responsabilidades, maior compreensão do todo, 

maior contribuição para os resultados da organização e, por consequência, maior 

possibilidade de visibilidade e reconhecimento pelo trabalho que realiza (BPM CBOK, 

2013). Esses são apenas alguns dos benefícios que o BPM possibilita.  

Outra característica importante do BPM é que ele trata o trabalho ponta-a-ponta e 

a orquestração das atividades ao longo das funções de negócio, com o propósito de 

entregar algo de valor para o cliente. Isso significa que o produto de um processo de 

negócio é fruto da colaboração de várias áreas de negócio, ou funções de negócio, que 

executam atividades orquestradas para que o produto ou serviço seja entregue. Isso é o 

que diferencia o gerenciamento por processos do gerenciamento funcional tradicional.  

Para que o BPM seja posto em prática, os processos de negócio devem ser 

gerenciados em um ciclo contínuo para manter sua integridade e permitir a 

transformação. Um ciclo de vida típico compreende as fases de planejamento, análise, 

desenho, implementação, monitoramento e controle, e refinamento (BPM CBOK, 2013). 
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Cada uma das fases será comentada mais adiante, na seção 2.1.1. Enquanto que 

a ênfase deste trabalho será dada à fase de análise, discutida com maior profundidade 

na seção 2.1.2.  

A análise de processos é essencial para avaliar como os processos de negócio 

estão operando. Com a criação de uma avaliação inicial baseada em fatos 

documentados e validados, a análise do “As Is” pode ajudar na transformação de 

processos e melhor entender os objetivos de negócio (BPM CBOK, 2013). Durante essa 

fase, o analista de processos deve atuar no mapeamento das informações relevantes 

sobre o processo As Is.  

A abordagem de mapeamento dependerá em parte da maturidade em BPM da 

organização. Pois isso determinará o nível de documentação da informação existente e 

atualizada sobre o processo. Jesus e Macieira (2014) definem um modelo para avaliação 

de maturidade da gestão por processos, esse modelo possui uma escala com quatro 

níveis de diagnóstico de maturidade. O menor nível dessa escala é o Nível 0: Gestão de 

processos desestruturados, nele os processos existem de maneira informal e 

desestruturada na organização, não existem padrões associados aos processos da 

organização e/ou os mesmos estão sempre desatualizados.  

Também é nesse cenário que se encontra o contexto dessa pesquisa, pois 

Organizações com pouca ou nenhuma maturidade, tendem a ter pouca ou nenhuma 

documentação sobre o processo. Deste modo, a principal fonte de informação sobre o 

processo são os envolvidos diretamente na sua execução.  

De acordo com Luebbe e Weske (2010), nem sempre a atividade de mapeamento 

de processos com especialistas de domínio, pessoas que conhecem o processo, é uma 

tarefa fácil. Isso porque nas práticas mais tradicionais, os analistas de processos 

precisam entrevistar os especialistas de negócio, coletar as informações e depois 

traduzi-las em modelos de processos. Sendo que especialistas de domínio geralmente 

não estão familiarizados com o pensamento por processos e tem dificuldade em 

entender os modelos do processo, fazendo com que estes não reconheçam o processo 

modelado e deixem de fornecer um feedback significativo. 

De modo a reduzir problemas desse tipo, técnicas como o TBPM (Tangible 

Business Process Modeling) (LUEBBE e WESKE, 2010), tem se mostrado uma 

alternativa interessante e relevante para engajar participantes nas atividades de 

mapeamento. Mas a ferramenta por si só não resolve os problemas do analista de 
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processos, visto que outros pontos sobre a etapa de mapeamento também precisam ser 

observados, como por exemplo: Como alinhar os objetivos do mapeamento? Como 

escolher os participantes da equipe de mapeamento? Como engajar o participante? 

Como conduzir a atividade de mapeamento? Que técnicas e ferramentas utilizar, quando 

e como utilizar? 

Nesse sentido, conceitos de Design Thinking podem ajudar na fase de 

mapeamento de processos, através de sua filosofia centrada no humano, pode-se criar 

novas formas de realizar a atividade de mapeamento de processos, fazendo assim com 

que os envolvidos se tornem mais engajados com a atividade e com os resultados 

alcançados. 

A literatura a respeito (BPM CBOK, 2013; JESTON e NELIS, 2006; CAPOTE, 

2011, JESUS e MACIEIRA, 2014) que aborda as fases do ciclo de vida do processo é 

pouco prescritiva sobre como executar a etapa de mapeamento de processos, posto que 

na maior parte fornecem apenas guias de recomendação geral sobre cada fase, 

deixando a cargo do analista de processos a definição do método de aplicação de cada 

fase. 

1.1.1. Definição do problema 

Como visto na seção anterior, o mapeamento de processos As Is é uma etapa 

muito importante e seu mapeamento correto garante informações mais relevantes para 

a melhoria do Processo. Organizações com pouca ou nenhuma maturidade em gestão 

de processos, onde o processo não é documentado e o conhecimento do mesmo está 

restrito aos especialistas de domínio, requer do analista de processos uma abordagem 

de mapeamento específica, que seja centrada no humano e que consiga engajar o 

participante na atividade de mapeamento do processo As Is.  

Desse modo, o planejamento errado da fase de mapeamento pode acarretar 

problemas que comprometam o resultado do trabalho, por exemplo, o problema de 

desconhecimento dos objetivos do mapeamento por parte dos especialistas de domínio 

que participam da atividade, fazendo com que o mesmo não se comprometa com as 

informações do mapeamento, ou mesmo comprometido, não entenda que tipo de 

informação é mais relevante sobre o processo. Outro problema é o fato do especialista 

de domínio não estar familiarizado com o pensamento por processos, ou seja, ele não 

entende o conceito de gestão de processos, de modo que ele mesmo possa realizar uma 
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análise sobre o processo, identificar problemas e propor melhorias. Essa falta de 

pensamento por processos faz com que ele não esteja familiarizado com a notação para 

representação de processos, o que contribui para a dificuldade em reconhecer o 

processo modelado, prejudicam o feedback para correção e futuras possíveis melhorias. 

Outro problema comum durante o mapeamento do processo As Is é o analista de 

processos traduzir informações erradas sobre o processo e transportá-las para o modelo 

As Is, por não ser familiarizado com o processo, gerando assim um modelo com falhas. 

Por fim, falhas durante a etapa de análise e mapeamento do processo geram retrabalho, 

gastos desnecessários, comprometem a confiança dos stakeholders e prejudicam o 

sucesso do projeto ou iniciativa BPM. 

Alguns trabalhos sobre o tema já foram publicados. Davis et al. (2006) defende 

que a entrevista estruturada é a mais adequada, entre as técnicas, para elicitação de 

requisitos, em projetos de escala maior. Outros autores (PERSSON, 2001; BYRD et al, 

1992) defendem a técnica de grupos moderados para a construção do modelo em 

conjunto com o especialista de domínio. Nesses casos, um especialista em modelagem, 

que pode ser o próprio analista de processos, modela o processo em tempo real a partir 

das entradas fornecidas pelos participantes, e o modelo é então discutido pela equipe 

durante a modelagem.  

Luebbe e Weske (2010) propõem que a entrevista seja combinada com uma 

ferramenta para engajar o especialista de domínio durante a atividade de mapeamento 

do processo. O autor chama essa ferramenta de Tangible Business Process Modeling 

(TBPM), a ferramenta promove um mapeamento do processo juntamente com a 

modelagem e permite que o especialista de domínio participe ativamente da modelagem. 

Esses trabalhos em geral contribuem com o estudo sobre as técnicas mais 

adequadas para o mapeamento de informação mas, por outro lado, carecem de 

informação a respeito sobre como realizar uma boa execução da etapa de mapeamento 

do processo. De outro modo, a utilização da técnica adequada sem a execução 

apropriada ainda resultará em falhas, pois o processo mapeado de forma errada 

resultará em retrabalho e esforço extra da equipe de mapeamento, aumento do tempo 

necessário e atrasos, consequentemente, aumentará os custos da organização com a 

atividade de mapeamento. Por fim, caso o processo validado não esteja de acordo com 

o processo realmente executado, ele prejudicará a atividade de análise para proposição 

de melhorias.   
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Em síntese, esse trabalho se propõe a definir um framework composto por um 

arcabouço de aplicação, ferramentas e técnicas apoiadas por conceitos do Design 

Thinking, que auxilie o analista de processos na realização do Mapeamento do Processo 

As Is, com equipes de especialistas de domínio. 

1.1.2. Questões de pesquisa 

A unidade da pesquisa é a etapa de Mapeamento de Processos As Is em 

organizações com pouca ou nenhuma maturidade de gestão de processos de negócio, 

onde a principal questão é: 

“Como realizar o mapeamento de processos As Is utilizando uma ferramenta de 

modelagem colaborativa, de modo a engajar o especialista de domínio na atividade de 

mapeamento e torna-lo agente da modelagem do processo? ” 

Para responder a questão principal de pesquisa, é necessário responder outras 

questões mais específicas referentes à unidade de pesquisa. Essas questões são 

apresentadas na Tabela 1: 

Tabela 1 - Resumo das questões de pesquisa 

ID Questão 

QP1 Quais são as principais dificuldades enfrentadas durante o mapeamento 

do processo As Is utilizando uma ferramenta de modelagem colaborativa? 

QP2 Quais os principais fatores de sucesso para um mapeamento de 

processos utilizando uma ferramenta de modelagem colaborativa? 

QP3 Como aumentar o engajamento e a participação da equipe durante a fase 

de mapeamento? 

QP4 Como melhorar a etapa de mapeamento do processo As Is? 
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1.1.3. Objetivos 

A Tabela 2 apresenta o resumo geral dos objetivos da pesquisa e proposta do 

estudo. 

Tabela 2 - Objetivos da Pesquisa. 

Analisar Quais as principais dificuldades enfrentadas durante a etapa 

de mapeamento do processo As Is; 

Com o propósito 

de 

Definir um framework, apoiado por conceitos de Design 

Thinking, que ajudem o analista de processos na realização 

do mapeamento do processo As Is; 

Do ponto de vista 

de 

Analistas de processos, especialistas de domínio e líderes;  

No contexto de Mapeamento de processos, envolvendo equipes de 

mapeamento, compostas por analistas de processos e 

especialistas de domínio, em organizações com pouca ou 

nenhuma maturidade de gestão por processos de negócio. 

 

1.1.4. Objetivo geral 

O propósito geral dessa pesquisa é definir um framework composto por um 

arcabouço de aplicação, ferramentas e técnicas apoiadas por conceitos do Design 

Thinking, que oriente o analista de processos na realização do Mapeamento e 

modelagem do Processo As Is, com equipes de especialistas do domínio. 

Esse trabalho não implementa a filosofia do Design Thinking para o framework 

proposto para mapeamento de processos. De forma que o framework não instanciará 

um processo criativo para idealização e teste de alternativas para solução de problemas 

associados a processos mapeados. Na verdade o trabalho irá se apropriar dos seguintes 

conceitos do Design Thinking, descritos por Brown (2010), para desenvolver um 

framework que contribua para a melhoria da fase de mapeamento: 

 Centrado no humano: as pessoas que participam do processo de mapeamento 

são o recurso de mais importante e devem ser valorizadas; 
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 Colaborativo: todos devem poder colaborar para a construção coletiva do 

mapeamento e modelagem do processo, fazendo com que o participante se 

sinta responsável pelo resultado do trabalho;  

 Experimental: procurar formas diferentes de mapear processos e quebrar 

barreiras, permitindo que especialistas de domínio realizem a modelagem do 

processo; 

  Reflexivo: permitir que o problema, no caso o processo, seja observado de 

diferentes ângulos, de modo permitir mais reflexões sobre o processo; 

 Equipes multidisciplinares: promover o encontro de pessoas de diferentes 

áreas e funções ligadas ao processo, de modo a favorecer vários pontos de 

vista sobre o processo, possibilitando assim um detalhamento maior; 

 Promover o pensamento por processos: assim como o Design Thinking busca 

permitir que não designers pensem como designers criando soluções, o 

framework procura fazer com que os não analistas de processos possam ter 

um pensamento por processos, de modo a conseguir analisar seus processos, 

refletir sobre os problemas enfrentados e quem sabe, propor possíveis 

melhorias. Permitindo assim a disseminação da prática BPM dentro da 

organização; 

 Criar novas formas de pensar sobre o problema, no nosso caso, pensar sobre 

os processos. 

1.1.5. Objetivos específicos 

I. Caracterizar a etapa de mapeamento do processo As Is, dentro do ciclo de 

melhoria do processo; 

II. Identificar fatores que influenciam positivamente no resultado da etapa de 

mapeamento do processo As Is; 

III. Identificar ferramentas e técnicas apoiadas pelos conceitos de Design Thinking, 

úteis para mapeamento de processos, no contexto da pesquisa; 

IV. Descrever o Framework para Mapeamento de Processos As Is; 

V. Analisar os benefícios da utilização do Framework. 
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1.2  RESULTADOS ESPERADOS 

Espera-se que o framework, juntamente com as ferramentas e técnicas apoiadas 

pelos conceitos de Design Thinking, possam auxiliar analistas de processos na melhoria 

da etapa de mapeamento do processo As Is. Contribuindo da seguinte forma: 

● Auxiliando o analista de processos na preparação da etapa de mapeamento 

do processo; 

● Orientando o analista na conscientização dos colaboradores da organização 

sobre a importância do mapeamento e gestão por processos;  

● Auxiliando o analista na escolha adequada dos especialistas de domínio que 

farão parte da equipe de mapeamento; 

● Orientando o analista na condução da atividade de mapeamento com equipes 

compostas por especialistas do negócio. 

● Aumentando o comprometimento do especialista, fazendo com que o mesmo 

se torne mais participativo e interessado pela atividade de mapeamento; 

● Permitindo que o especialista se torne agente ativo da atividade de 

mapeamento e modelagem do processo; 

● Facilitando, por parte do analista, a obtenção de informações mais relevantes 

para o mapeamento do processo; 

● Facilitando, por parte do analista, a construção de modelos de processos;  

● Aumentando o entendimento do especialista sobre modelos de processos; 

● Esclarecendo a importância do especialista, para que ele entenda o que se 

espera dele. 

1.3  ESTRUTURA DO TRABALHO 

Além desta seção introdutória, o trabalho está organizado da seguinte forma: 

 Capítulo 2 - Apresenta a revisão bibliográfica sobre os conceitos básicos de 

gestão de processos de negócio, mapeamento de processos de negócio e 

Design Thinking. Também expõe trabalhos fontes que serviram de base para 

o desenvolvimento da pesquisa; 

 Capítulo 3 - Apresenta a metodologia definida para realização da pesquisa. 

São detalhadas as características dos dois estudos de caso aplicados nessa 
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pesquisa, assim como os respectivos processos de seleção dos participantes, 

forma de coleta dos dados, transcrição e métodos de análise; 

 Capítulo 4 - Apresenta e detalha o primeiro estudo de caso, introduzindo a 

ferramenta de modelagem colaborativa proposta para o trabalho, descreve a 

execução do estudo de caso e os resultados obtidos, que consistiram na 

identificação dos problemas relacionados a fase de mapeamento e utilização 

da ferramenta, assim como a identificação dos fatores críticos de sucesso; 

 Capítulo 5 - Apresenta em detalhes o framework proposto pelo pesquisador 

para auxiliar o analista de processos na correta execução da fase de 

mapeamento, definindo etapas claras, métodos de execução e recursos que 

podem ser utilizados. A construção desse conhecimento foi permitida a partir 

dos resultados obtidos no capítulo anterior; 

 Capítulo 6 - Apresenta e detalha o segundo estudo de caso, que consiste na 

aplicação e validação do framework proposto. O resultado identificou 

benefícios associados a aplicação do framework e da ferramenta de 

modelagem colaborativa durante a fase de mapeamento de processos de 

negócio; 

 Capítulo 7 - Descreve as conclusões do trabalho, principais contribuições e 

trabalhos futuros; 

 Referências - Lista as referências utilizadas neste trabalho; 

 Apêndices - Apresenta os instrumentos utilizados na coleta de dados, roteiros 

de entrevistas e base de dados coletados. 
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2  REVISÃO DA LITERATURA 

Este capítulo apresenta a revisão ad-hoc da literatura, utilizada como 

fundamentação teórica para o mapeamento de processos de negócio. Foram 

apresentadas as definições sobre gestão de processos de negócio, análise e 

mapeamento de processos, abordagem de Design Thinking e seus benefícios. 

O capítulo está organizado nas seguintes seções: 

 Referencial teórico: apresenta os principais conceitos sobre BPM, modelagem 

de processos e Design Thinking; 

 Trabalhos fontes: apresenta trabalhos correlacionados a essa pesquisa que 

analisam os benefícios da utilização de ferramentas de modelagem de 

processos como recurso de mapeamento, assim como os fatores que 

influenciam o mapeamento de processos. 

2.1  REFERENCIAL TEÓRICO 

Esta seção apresenta a base teórica utilizada para condução dessa pesquisa, a 

qual se originou de uma pesquisa na literatura sobre gestão de processos de negócio, 

mapeamento e modelagem de processos. 

2.1.1. Gestão de processos de negócio (BPM) 

De acordo com Jeston e Nelis (2006) a ideia de que o trabalho pode ser visto 

como um processo, e então ser melhorado, não é nova. Indícios dessa abordagem 

podem ser encontrados na virada do século passado, quando Frederick Taylor 

desenvolveu a engenharia industrial moderna e a melhoria de processos. Contudo, as 

técnicas eram restritas a melhoria dos processos de trabalho manual. 

Ainda, segundo o autor, a próxima adição para a ideia de gestão por processos 

foi criada pela combinação da melhoria do processo Taylorista e o controle estatístico 

dos processos, criado por Shewart, Deming, Juran e outros. Essa visão de 

gerenciamento de processos envolvia a medição e delimitava a melhoria do processo de 

forma contínua, ao invés de episódica, e dava poder aos trabalhadores para melhorarem 

seus próprios processos. A combinação desses conceitos resultou na Gestão da 

Qualidade Total (do inglês Total Quality Management - TQM)  
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A próxima abordagem que fortalecera a gestão de processos foi a Reengenharia 

de processos, sendo o primeiro movimento a focar primeiramente em processos de 

gestão, não sendo exclusivo dos processos de produção. Segundo Stair e Reynolds 

(2002), a reengenharia pode ser vista como “o redesenho de processos, que envolve a 

readequação dos processos empresariais, estruturas organizacionais, sistemas de 

informação e valores da organização, objetivando uma guinada nos resultados dos 

negócios da organização”. Sendo que essa abordagem se mostrou difícil de 

implementar. 

Em seguida, houve o surgimento do “Six Sigma”, conjunto de práticas 

originalmente criado pela Motorola para melhorar sistematicamente os processos ao 

eliminar defeitos. Assim, o Six Sigma pode ser definido como uma estratégia gerencial 

para promover mudanças nas organizações, fazendo com que se chegue a melhorias 

nos processos, produtos e serviços para a satisfação dos clientes. 

Partindo para uma definição mais objetiva, processo é qualquer atividade ou 

conjunto de atividades que toma um input, adiciona valor a ele e fornece um output a um 

cliente específico. Desse modo os processos utilizam os recursos da organização para 

oferecer resultados objetivos aos seus clientes (HARRINGTON, 1991). Mais 

formalmente, um processo pode ser tido como um grupo de atividades realizadas numa 

sequência lógica com o objetivo de produzir um bem ou um serviço que tem valor para 

um grupo específico de clientes (HAMMER e CHAMPY, 1994). 

A visão por processos procura compreender o que precisa ser feito e a forma 

como deve ser feito. Os processos de negócio estão relacionados com o funcionamento 

da organização, esta visão busca identificar, entre outros fatores, a contribuição de cada 

processo no valor agregado ao produto (BALDAN et al, 2007). Deste modo, é essencial 

que as organizações tenham entendimento dos seus processos. 

A Gestão de Processos de Negócios é um conjunto de técnicas para a melhoria 

contínua e iterativa dos processos de negócio de uma organização. Segundo Jeston e 

Nelis (2006), BPM é “a realização dos objetivos de uma organização através da melhoria, 

gestão e controle de processos de negócio essenciais”. 

A literatura especializada propõe vários modelos para orientar o gerenciamento 

de processos de negócios, muitos deles assumem a forma cíclica, isto é, contêm uma 

série de ações que se repetirão na fase seguinte. Por esta razão, fala-se em Ciclos de 
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BPM. Para essa revisão, utilizaremos o modelo proposto por Baldan et al. (2007), 

conforme Figura 1. 

Figura 1 - Ciclo de vida BPM 

 

Fonte: BPM CBOK (2013) 

De forma sucinta, cada etapa pode ser descrita da seguinte forma: 

 Estratégia e planejamento do processo: tem o propósito de definir as 

atividades de BPM que contribuirão para o alcance das metas organizacionais 

(das estratégicas às operacionais): verificação dos pontos de falha nos 

processos que causam danos à organização (financeiros, imagem, prazos, 

satisfação de clientes, etc.); definição de planos de ação para implantação; 

definição dos processos que necessitam ação imediata; 

 Análise dos processos de negócio: engloba atividades que permitem gerar 

informações sobre o processo atual (As Is), de modo a identificar problemas 

relacionados ao processo; 

  Desenho e modelagem do processo de negócio: engloba a modelagem do 

processo futuro (To Be); documentar os processos; prover dados de 

integração entre processos; empregar metodologias para otimizar os 

processos; fazer simulações, inovações e redesenhos; adotar as melhores 

práticas e modelos de referência; gerar especificações para implementação, 

para configuração e customização (caso o processo ainda não esteja em uso), 

para execução e para controle; 

 Implementação do processo: engloba atividades que garantirão a 

implementação e a execução dos processos, como implantação dos planos de 



26 

 

transferência de tecnologia, treinamentos, ajuste de equipamentos e softwares 

(se necessários); 

 Controle e monitoramento do processo: consiste no acompanhamento do 

processo implantado, monitoria e controle da execução de instâncias de 

processo; 

 Refinamento do processo: engloba o processo de análise dos resultados do 

processo, de modo a promover revisões do processo que está sendo 

executado para avaliar a necessidade de melhorias. 

A etapa de análise do processo de negócio é onde se encontram os objetivos de 

estudo. Pois compreendem o trabalho que precisa ser feito e como deve ser feito para 

obtenção do mapeamento do processo realmente executado na organização. 

Por fim, é importante entender o conceito de maturidade BPM, esse conceito está 

associado a ideia de avaliar o nível de utilização do BPM dentro de uma organização. 

Segundo Jeston e Nelis (2006), o modelo de maturidade BPM é uma ferramenta que 

auxilia a organização para que ela obtenha maior sucesso com BPM, resultando em 

atingimento de grandes benefícios de performance operacional e de negócio. 

Jesus e Macieira (2014) definem quatro níveis de modelos de maturidade, 

conforme Tabela 3. 

Tabela 3 - Nível de maturidade BPM 

Nível de Maturidade Descrição 

NÍVEL 0: Gestão de processos 

desestruturados 

Processos existem de maneira informal 

e desestruturada na organização. 

NÍVEL 1: Gestão de processos 

funcionais 

Processos da organização são 

entendidos, mensurados e melhorados 

em nível de departamentos ou áreas 

de trabalho. 

NÍVEL 2: Gestão de processos ponta-a-

ponta 

Processos da organização são 

entendidos, mensurados e melhorados 

numa visão ponta-a-ponta, cruzando 

áreas funcionais. 
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NÍVEL 3: Gestão de processos do 

cliente 

Processos da organização são 

entendidos, mensurados e melhorados. 

A organização e seus parceiros 

participam dos processos do cliente. 

 

Esse trabalho foca nos desafios de mapeamento e modelagem de processos As 

Is em organizações com pouca ou nenhuma maturidade BPM, geralmente associadas 

ao nível 0, onde seus processos se encontram desestruturados. 

2.1.2. Mapeamento e modelagem de processos de negócio 

De modo geral, não existe um consenso da literatura sobre a diferenciação entre 

mapeamento e modelagem, muitas vezes tratando os termos de forma similar, 

considerando a modelagem de processos como a atividade de entendimento, criação do 

modelo, análise para melhoria e criação do modelo melhorado. 

Para esse trabalho será utilizada a diferenciação proposta pelo BPM CBOK 

(2013), distinguindo assim os termos da seguinte forma: 

Mapeamento do processo: Também considerado como a fase de análise ou 

entendimento do processo As Is, compreende a investigação de todo o escopo do 

processo, compreendendo suas métricas, benefícios para a organização, identificação 

dos atores, clientes e fornecedores, artefatos necessários, resultados esperados, 

limitações operacionais, problemas atuais e assim por diante. É realizada por meio de 

várias técnicas, incluindo modelagem, entrevistas, workshops, simulações, entre outras. 

Muitas vezes, contempla estudo do ambiente de negócio, contexto organizacional do 

processo, fatores que contribuem para o ambiente operacional, características do 

segmento de negócio, regulamentações governamentais e do segmento de negócio, 

pressões de mercado e da concorrência. O mapeamento do processo é essencial para 

avaliar como os processos de negócio estão operando. O principal benefício de analisar 

o estado atual ("AS-IS") é o entendimento comum de como o trabalho é feito. Com a 

criação de uma avaliação inicial baseada em fatos documentados e validados, a análise 

do "AS-IS" pode ajudar na transformação de processos e melhor atender os objetivos de 

negócio. 

Modelagem do processo: Modelagem de processos pode ser considerado como 

o conjunto de atividades envolvidas na criação de representações de processos de 
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negócio existentes ou propostos. Pode prover uma perspectiva ponta a ponta ou uma 

porção dos processos primários, de suporte ou de gerenciamento. O propósito da 

modelagem é criar uma representação sobre o funcionamento do processo. Por esse 

motivo, o nível de detalhamento e o tipo específico de modelo têm como base o que é 

esperado da iniciativa de modelagem. Um diagrama simples pode ser suficiente em 

alguns casos, enquanto um modelo completo e detalhado pode ser necessário em 

outros. 

Vários autores (DAVENPORT, 1994; HARRINGTON et al, 1997; JESTON e 

NELIS, 2006) concordam que o primeiro passo em qualquer projeto de BPM (exceto, em 

casos de um novo processo) é entender o processo existente e identificar suas falhas, 

portanto, mapear e modelar o processo As Is. É preciso entender o processo atual a fim 

de que, na definição de novos processos ou na otimização dos processos existentes, 

seja possível identificar melhor os pontos de melhoria e evitar que sejam cometidos erros 

passados. Outro fator considerado essencial para a modelagem do processo atual é a 

aceitação do modelo proposto pelos usuários do processo. A imposição de um processo 

novo, sem levar em consideração a experiência dos usuários que executam o processo 

atual, contribui de forma considerável para resultados ruins neste tipo de abordagem. 

Esse trabalho aborda diretamente a fase de mapeamento e modelagem de 

processos As Is e portanto se preocupará em definir essa fase em mais detalhes. 

Segundo Baldan et al (2007), no caso específico dos modelos de processos de 

negócios, devemos utilizá-lo para: 

 Discutir e compreender os processos; 

 Apoiar a melhoria contínua; 

 Simular alternativas; 

 Treinar os operadores dos novos processos; 

 Especificar os sistemas de informação que deverão suportar o negócio. 

Sobre a execução da modelagem do processo As Is, Baldan et al (2007) salienta 

a relevância das seguintes etapas: 

 Preparação do projeto de modelagem: envolverá as diversas atividades de 

compreensão de escopo (qual processo será modelado, propósitos, métricas, 

verificar alinhamento estratégico, prazos, entregáveis, etc.), composição de 

equipe envolvida, definição de documentação necessária, planejamento das 
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reuniões (pessoas envolvidas, datas, agenda, infraestrutura necessária à 

reunião), consulta à documentação do processo, ou que rege o processo 

previamente disponível (normas, leis, regulamentos, referências, etc). 

 Coleta de dados com usuários (especialistas de negócio e facilitadores): 

poderá incluir entrevistas (em aberto ou dirigidas), criação conjunta da lista e 

de esquema gráfico de atividades, descrição de informações que comporão o 

processo, criação de atas de reunião, etc. 

 Documentação do processo: será construído o modelo, conforme metodologia 

previamente definida. Além dos componentes do processo propriamente dito, 

outras informações serão necessárias, como controle de versão de 

documentação, publicação, referências, escopo, etc. Nesta fase é comum o 

uso intensivo de software de apoio à modelagem. 

 Validação do processo: deve-se testar o modelo em uma instância real do 

processo, para checar se realmente está coerente. Em alguns casos, a 

validação é impossível, ou porque o tempo de processamento é muito longo, 

ou porque exigiria um grande deslocamento, ou porque seu custo seria alto 

demais. Por exemplo, um processo de compra por licitação pública, quando 

envolve grandes somas, pode se desenvolver por meses. 

 Correção da documentação: são corrigidas eventuais distorções percebidas 

durante a validação do processo. 

Existem várias notações para modelagem de processos, o que irá determinar a 

utilização de uma ou outra notação será a forma como a informação sobre o processo 

pretende ser representada. O BPM CBOK (2013) descreve os seguintes tipos de 

notação: 

 BPMN (Business Process Model and Notation): Padrão criado pelo OMG 

(Object Management Group), útil para apresentar um modelo para públicos-

alvo diferentes; 

 Fluxograma: Originalmente aprovado como um padrão ANSI (American 

National Standards Institute), inclui um conjunto simples e limitado de símbolos 

não padronizados; facilita entendimento rápido do fluxo de um processo; 

 EPC (Event-driven Process Chain): Desenvolvido como parte da estrutura de 

trabalho ARIS, considera eventos como "gatilhos para" ou "resultados de" uma 

etapa do processo; útil para modelar conjuntos complexos de processos; 
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 UML (Unified Modeling Language): Mantido pelo OMG, consiste em um 

conjunto-padrão de notações técnicas de diagramação orientado à descrição 

de requisitos de sistemas de informação; 

 IDEF (Integrated Definition Language): Padrão da FIPS (Federal Information 

Processing Standard) dos EUA que destaca entradas, saídas, mecanismos, 

controles de processo e relação dos níveis de detalhe do processo superior e 

inferior; ponto de partida para uma visão corporativa da organização; 

 Value Stream Mapping: Do Lean Manufacturing, consiste em um conjunto 

intuitivo de símbolos usados para mostrar a eficiência de processos por meio 

do mapeamento de uso de recursos e elementos de tempo. 

Para esse trabalho a notação selecionada foi a BPMN, devido a sua grande 

facilidade de aprendizado e capacidade de representar tarefas executadas por usuários, 

assim como a possibilidade de associação de tarefas a usuários, podendo ser facilmente 

utilizada por não especialistas de processo para representação da informação sobre o 

mesmo. Sua primeira versão foi liberada ao público em 2004, sendo incorporada a OMG, 

como padrão de modelagens de processos de negócios desde 2006 (WHITE, 2004). 

BPMN define a notação de representação dos diagramas de processos de negócios 

(BPD), apresentando a fusão das melhores práticas adotadas pela comunidade de BPM 

(BPMN, 2011). Seu desenvolvimento teve como principal objetivo fornecer uma notação 

para representar processos facilmente compreensíveis a todos os usuários envolvidos, 

desde o usuário executor do processo, passando pelo analista de processo e 

desenvolvedores das aplicações. Sua meta é que seja uma notação simples e adequada 

para o uso de analistas de negócios mas que ao mesmo tempo seja capaz de lidar com 

a complexidade inerente aos processos de negócios (BPMN, 2011). 

O BPMN oferece um conjunto de elementos, do mais simples ao mais 

especializado, capaz de representar vários aspectos do processo, como por exemplo: 

tarefas, eventos, comportas, artefatos, e toda uma estrutura para delimitar os limites do 

processo. A Figura 2 apresenta um processo simples. 
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Figura 2 - Exemplo de um modelo de processo 

 

Fonte: do Autor. 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa, é necessário contextualizar os 

elementos básicos do BPMN. A Tabela 4 apresenta os elementos BPMN mais comuns. 

Tabela 4 - Elementos básicos BPMN 

Objeto Descrição 

 

Eventos (Events): são elementos utilizados para 

representar a ocorrência de fatos em um processo. 

Podem representar a espera de que um fato aconteça 

para iniciar/prosseguir a execução, o processo ou 

então sinalizar que o processo produzirá a ocorrência 

de um fato durante ou ao término de sua execução. 

Categoria: Objeto de fluxo. 

 

Tarefa (Task): A tarefa é a atividade de trabalho 

atômica. Ela representa uma ação no processo que 

pode ser executada por uma pessoa ou um sistema. 

Categoria: Objeto de fluxo. 

 

Comportas (Gateways): são os elementos de BPMN 

responsáveis por controlar iterações do fluxo, criando 

caminhos alternativos ou paralelos no mapeamento 

do processo ou unificando fluxos para continuação em 

uma mesma sequência de atividades. 
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Categoria: Objeto de fluxo. 

 
Fluxo de sequência (sequence flow): é 

representado por uma linha sólida com uma seta 

sólida (veja a figura à direita) e é usado para mostrar 

a ordem (sequência) em que as atividades serão 

realizadas em um processo. Note que o “controle de 

fluxo” termo geralmente não é usado em BPMN. 

Categoria: Objeto de conexão. 

 

Objetos de dados (Data object): São elementos de 

anotações, que podem ser utilizados para adicionar 

informações complementares ao processo. 

Categoria: Artefato. 

 

Swimlanes: são os elementos de BPMN utilizados 

para organizar os processos de um diagrama, 

definindo o escopo de cada processo e possibilitando 

identificar os papéis responsáveis pela execução de 

cada atividade do processo. 

 

Estes elementos são definidos em uma estrutura 

semelhante a uma piscina (pool) e suas raias (lanes). 

Categoria: Raias. 

 

Os elementos básicos se dividem em quatro categorias: objetos de fluxo, objetos 

de conexão, artefatos e as raias (BPMN, 2011). Estes são os elementos da linguagem, 

apresentados no Quadro 4 e que serão utilizados para criar o modelo atual (As-Is). 

2.1.3. Design Thinking 

Design Thinking pode ser descrito como uma disciplina que utiliza a sensibilidade 

e os métodos do design para atender às necessidades das pessoas com o que é 

tecnologicamente viável e que uma estratégia de negócios viável pode converter em 

valor para o cliente e oportunidade de mercado (BROWN, 2009). Neste sentido, Brown 

(2009) conceitua Design Thinking como um processo criativo, que utiliza certos 
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mecanismos para identificar problemas e gerar soluções inovadoras. De modo que a 

inovação não é vista apenas como algo novo, mas principalmente como algo 

economicamente e tecnicamente viável, e, portanto bem sucedido no mercado. 

De outro modo, Acumen (2013), entende o design thinking como uma abordagem 

cujo foco é no usuário, ou seja, em todas as fases o principal ator é o usuário do produto, 

dessa forma torna-se necessário um conhecimento profundo sobre suas necessidades 

e motivações. As principais características do design thinking são: centrado no usuário, 

otimista, colaborativo e experimental. 

Diversamente da técnica de processamento típica de design criativo, que 

normalmente é intuitiva e individual, o design thinking consiste em um fluxo de fases 

flexíveis e possui loops de iteração, cada uma contendo várias ferramentas (RUNESON 

e MARTIN, 2009). Assim, é conveniente utilizar o design thinking para integrar-se a 

qualquer desafio, como no desenvolvimento de: produtos, serviços espaços e sistemas 

(ACUMEN, 2013). 

Dentre todos os modelos de design thinking expostos na literatura, esta pesquisa 

se foca no modelo abordado por Brown (2009). Como demonstra a Figura 3, tal modelo 

possui 3 passos. 

Figura 3 - Processo do Design Thinking 

 

Fonte: Brown (2010) 

A fase de inspiração vai ao encontro da ideia de que para se encontrar as 

respostas certas é necessário formular as questões corretas. Nesse sentido, o objetivo 

passa por alcançar o entendimento pleno do problema ou da oportunidade, significando 

isso analisá-lo em diferentes níveis, numa perspectiva racional e numa perspectiva 

emocional (empática). Identificar quais as necessidades latentes, conhecer as culturas, 

contextos, motivações e desejos das pessoas, assimilar as suas atitudes, preferências e 
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apontar as dificuldades que enfrentam, são apenas alguns exemplos de atividades que 

vão permitir romper com diagnósticos pré-concebidos e gerar insights valiosos para 

perceber que o problema de fato existe (ou não) e de que forma é que o mesmo deve 

ser representado e descrito (TSCHIMMEL, 2011; VIANNA et al, 2012). Ao longo desta 

coleta de informação, o envolvimento de diferentes disciplinas, diferentes opiniões e uma 

primeira análise de potenciais tecnologias, podem enriquecer os resultados desta etapa 

(BROWN, 2008). 

A etapa de ideação engloba o processo desde a geração de ideias até à escolha 

e primeira prototipagem da solução idealizada. Concluída, então, a organização e 

sintetização de toda a informação recolhida, materializada nos insights gerados, o passo 

seguinte é centrar esforços na geração de múltiplas ideias para atender esses mesmos 

insights, sendo que quanto mais ideias forem sugeridas melhor será a solução. Agregar 

profissionais de diferentes áreas, com diferentes backgrounds e experiências, é crucial 

para se alcançar uma visão criteriosa e aprofundada. A ou as ideias candidatas a 

possíveis soluções são, posteriormente, materializadas em protótipos e alvo de 

experimentação pelos potenciais clientes e utilizadores, em cenário real, com o objetivo 

de recolher deles o feedback sobre cada uma. Estes protótipos podem ser modelos 

pouco sofisticados, em papel e outros materiais do dia-a-dia, ou produtos e serviços já 

mais elaborados (BONINI e SBRAGIA, 2011), cuja função principal é a de servir como 

prova de conceito. Citando Brown (2009), “só criando protótipos é que é possível 

constatar realmente o que está bem e o que está mal – forças e fraquezas – e quanto 

mais rápido se prototipar, mais rápido as ideias evoluem e melhores resultados são 

atingidos”, além de que é possível errar sem que os custos sejam muito elevados. 

Recordando o exposto num dos pontos iniciais, a inovação só acontece quando o 

resultado da criatividade se transforma num novo ou significativamente melhorado 

produto, serviço, processo de trabalho, método de marketing ou numa prática de 

relacionamento entre pessoas ou organizações. Esta ideia significa que a etapa final 

deste processo, que procura converter a criatividade em inovação, surgirá como resposta 

ao cruzamento de três importantes variáveis: desejabilidade, viabilidade e 

praticabilidade; que representam a relação entre a solução idealizada, os seus clientes 

(utilizadores) e a empresa que a desenvolve e disponibiliza. Por outras palavras, para 

que a implementação seja alcançada com sucesso, é necessária, primeiramente, a 

validação destas três variáveis: se a solução é a desejada pelos clientes (utilizadores); 

se existem as garantias técnicas e organizacionais para a desenvolver; e se é viável para 
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a empresa do ponto de vista do valor negócio. Assim, ao longo desta etapa, para além 

da conclusão dos testes com protótipos e respetivas correções e afinações, deverão ser 

estudados e analisados todos os passos que permitam a comunicação e disponibilização 

da solução no mercado, desde a estratégia de marketing, o modelo de negócio 

associado, as relações estratégicas necessárias, os processos de produção e logística, 

etc. (BROWN, 2008; BONINI & SBRAGIA, 2011). 

2.2  TRABALHOS FONTES 

Os trabalhos apresentados nessa seção possuem objetivos, métodos e resultados 

que se aproximam aos propostos por essa pesquisa e incluem informações relevantes 

sobre como melhorar a fase de mapeamento de processos. Por isso, tais trabalhos 

serviram como base e ponto de referência para o pesquisador desenvolver essa 

pesquisa. 

2.2.1. Tangible Business Process Modeling (TBPM) 

O TBPM é uma ferramenta de apoio à modelagem de processos de negócio 

desenvolvida por Luebbe e Weske (2010). A proposta dessa ferramenta é promover a 

modelagem do processo durante a fase de mapeamento, fazendo com que o 

participante, especialista de domínio, deixe de ser apenas entrevistado, e passe a atuar 

diretamente na modelagem do processo em conjunto com o analista.  

Para isso, a ferramenta apresenta um conjunto de elementos em acrílico, que 

podem ser manuseados pela equipe de mapeamento, para a modelagem do processo 

(Figura 4). Os elementos escolhidos são os elementos básicos BPMN (tarefa, evento, 

comporta e artefato). 
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Figura 4 - Ferramenta TBPM 

 

Fonte: Luebbe (2010) 

Essa ferramenta se apoia nos conceitos de Design Thinking, procurando 

promover uma ferramenta centrada no humano, que possibilite a construção do 

conhecimento por parte de todos os envolvidos. 

De acordo com Luebbe e Weske (2010), a semântica associada aos diferentes 

formatos evidencia a discussão e impulsiona os participantes a estruturar suas respostas 

no conceito de fluxos de controle, fluxo de dados e recursos. A analogia a blocos infantis 

dramaticamente diminui a barreira, para não especialista em processo, no uso da 

ferramenta e participação na modelagem do processo. Desse modo, os participantes 

podem facilmente criar, excluir, organizar e reorganizar os objetos. 

O estudo realizado por Luebbe e Weske (2010) apontou resultados concisos 

sobre os benefícios proporcionados pelo uso da ferramenta, vejamos: 

 Cria uma forma diferente de trabalho. I.e. pessoas falam mais e pensam mais 

sobre seus processos; 

 Alimenta feedback rápido. I.e. pessoas revisam seus processos com mais 

frequência e também aplicam mais correções durante a sessão de elicitação; 

 Torna o aprendizado divertido. I.e. pessoas reportam ter mais diversão e novos 

insights durante a modelagem do processo; 

 Aumenta o engajamento. I.e. a utilização da ferramenta e a criação ativa 

envolve os participantes na atividade e aumenta o engajamento para 

completar a tarefa.  

Os trabalhos apresentados nesta seção serviram de ponto de referência para o 

pesquisador desenvolver essa pesquisa. 

2.2.2. Fatores que influenciam o mapeamento de processos 
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O propósito da modelagem é tornar conhecimentos sobre o processo explícitos. 

De acordo com o BPM CBOK (2013), alguns problemas comuns que ocorrem em 

iniciativas de modelagem de processo são: 

 Não considerar a modelagem como um problema de comunicação. O 

conhecimento externalizado tem de ser plenamente compreendido pelas 

partes interessadas. Isso é o que caracteriza a comunicação; 

 Modelar sem um objetivo claro. A falta de um objetivo claro leva a modelos 

sem conexão com prioridades ou necessidades; 

 Não gerir expectativas em relação ao objetivo da modelagem. A modelagem 

de processos não é um fim em si mesmo, mas um meio para se alcançar um 

objetivo. É fundamental entender e deixar claro o que se espera da 

modelagem; 

 Modelar sem um contexto de comunicação de processos bem definido. É 

necessário identificar o propósito do processo, o que ele faz e como faz antes 

de identificar e descrever suas atividades; 

 Não identificar e organizar as partes antes de modelá-las. Uma abordagem de 

decomposição sucessiva de “entenda o todo – entenda as partes – escolha 

uma parte” auxilia na organização e compreensão do modelo; 

 Não ter critério para definir o nível de detalhamento adequado ao objetivo da 

modelagem. Partir diretamente para os detalhes pode levar à construção de 

modelos muito grandes e de difícil compreensão; 

 Não avaliar corretamente a capacidade de transmissão do conhecimento do 

modelo elaborado. O modelo deve ser validado também por aqueles que vão 

utilizá-lo e não somente pelos que forneceram informações sobre ele; 

 Confundir entendimento de processos com padronização de processos. A 

modelagem de processos não representa uma institucionalização do processo 

como um padrão de trabalho. 

Consequentemente, o BPM CBOK (2013) define os seguintes fatores chave de 

sucesso: 

 Liderança executiva. A liderança executiva deve ser o principal patrocinador 

por trás da iniciativa de análise; 

 Maturidade em processos de negócio. É importante entender a maturidade da 

organização em relação a uma escala de maturidade em processos. Avaliar e 
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compreender a maturidade em processos na organização auxiliará na 

definição dos níveis de análise em preparação a uma ampla transformação de 

processos. 

 Evitar o desenho de soluções durante a análise. Frequentemente durante o 

processo de mapeamento, irão surgir soluções para os problemas. Trabalhar 

essas soluções nessa fase fará com que a equipe de mapeamento perca o 

foco na atividade principal, de identificação do processo e dos problemas 

associados. 

 Paralisia por análise. Se concentrar em demasia na análise do processo pode 

ser decorrente de um problema de falta de definição clara dos objetivos da 

análise.  

 Alocação apropriada de recursos e tempo. É fundamental que aqueles que 

estão alocando os recursos permitam que esses recursos, no momento 

apropriado, estejam liberados das responsabilidades diárias para se 

dedicarem à análise. 

 Foco no cliente. Um dos principais fatores que levam a uma análise bem-

sucedida é a consideração do cliente do processo. Ao tomar a perspectiva do 

cliente teremos resultados diferentes na análise; por exemplo, para uma 

organização o tempo de ciclo de um atendimento inicia quando o cliente entra 

em contato, mas para o cliente o tempo de ciclo de atendimento inicia desde o 

momento que decide entrar em contato. 

Esses problemas e fatores de sucesso serviram de referência para o pesquisador 

definir um método de análise sobre as questões relacionadas a fase de mapeamento de 

processos. 

2.3  CONSIDERAÇÕES DO CAPÍTULO 

Esse capítulo apresentou a fundamentação teórica da pesquisa que discursou 

sobre os conceitos referentes a gestão de processos de negócio, modelagem de 

processos de negócio, abordagem de Design Thinking. Também foram apresentados 

trabalhos fontes, com o objetivo de esclarecer os referenciais de pesquisa utilizados pelo 

pesquisador para desenvolvimento do estudo. O próximo capítulo apresenta a 

metodologia utilizada para realização da pesquisa. 
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3  METODOLOGIA DA PESQUISA 

Conforme apresentado no Capítulo 1, o objetivo geral desta pesquisa é definir um 

Framework composto por uma metodologia de aplicação, ferramentas e técnicas 

apoiadas pela abordagem de Design Thinking, que oriente o analista de processos na 

realização do Mapeamento e modelagem do Processo As Is, com equipes de 

especialistas do domínio. Como estratégia metodológica, dois estudos de caso foram 

realizados, e os métodos de pesquisa utilizados em seu desenvolvimento são 

apresentados neste capítulo.  

Os estudos de caso apresentados nessa pesquisa foram conduzidos dentro de 

uma empresa de serviços elétricos. O primeiro estudo acompanhou o processo de 

identificação dos processos, para futura análise e melhoria, e teve por objetivo explorar 

os principais desafios relacionados a fase de mapeamento de processos utilizando uma 

ferramenta de modelagem colaborativa. O segundo estudo aconteceu quase um ano 

após o primeiro, tendo por objetivo aplicar as melhorias identificadas a partir do primeiro 

estudo, com a finalidade de validar os benefícios. O segundo estudo de caso fez parte 

do projeto de mapeamento dos processos da organização, para analisar a aderência ao 

novo ERP que seria adquirido. Essa empresa se encontrava no nível 0 de maturidade 

BPM, conforme conceito apresentado na seção 2.1.1. Nela não era realizada a gestão 

de processos, os mesmos se encontravam desestruturados e não padronizados, 

também não existiam modelos para representação dos processos analisados. 

3.1  ESQUEMA METODOLÓGICO 

A proposta dessa seção é caracterizar a pesquisa no que se refere à natureza da 

pesquisa, objetivos da pesquisa, abordagem científica, método da pesquisa e natureza 

dos dados. 

Essa pesquisa é dividida em duas fases com propostas distintas, por isso, cada 

uma possui um conjunto específico de aspectos de pesquisa, descrito na Tabela 5.  

A primeira fase da pesquisa consiste no estudo realizado para resposta às 

questões de pesquisa QP1 e QP2 (Tabela 1), que resultaram na proposta de criação do 

Framework para mapeamento de processos As Is, descrito em detalhes no Capítulo 5. 
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A segunda fase da pesquisa consiste na aplicação prática do Framework, com a 

proposta de avaliar a sua utilidade e responder as questões de pesquisa QP3 e QP4 

(também descritos na Tabela 1). 

A Tabela 5 (Quadro metodológico de pesquisa) sintetiza o método descrito neste 

capítulo. 

Destacando os aspectos da fase 1, Definição do Framework: 

Quanto à Natureza da Pesquisa, pode ser classificada como básica, pois busca 

novos conhecimentos para a ciência, sendo fundamental para obtenção de 

conhecimentos elementares sobre o que está sendo pesquisado. 

Quanto ao Objetivo da pesquisa, pode ser classificado como exploratório, pois o 

objetivo de estudo possui poucas informações a respeito, sendo necessário identificar 

causas de falhas, ainda desconhecidas, sobre a atividade de mapeamento de processos 

apoiado por uma ferramenta de modelagem.  

Quanto à Abordagem científica, pode ser classificada como qualitativa, pois se 

pretende verificar a relação da realidade com o objeto de estudo, obtendo várias 

interpretações de uma análise indutiva por parte do pesquisador. 

Quanto ao método de pesquisa, foram utilizados dois, a pesquisa bibliográfica e 

documental, considerado ponto de partida para toda pesquisa científica, e o estudo de 

caso, que trabalha aspectos específicos de um fenômeno observável do mundo real e 

suas decorrências. 

Quanto à natureza dos dados, podem ser classificados como dados qualitativos, 

pois a informação coletada pelo pesquisador não é expressa em números.  

Destacando os aspectos da fase 2, aplicação do Framework: 

Quanto à Natureza da Pesquisa, pode ser classificada como aplicada pois busca 

aplicar na prática os novos conhecimentos obtidos a partir da primeira etapa dessa 

pesquisa. 

Quanto ao Objetivo da pesquisa, pode ser classificado como descritivo, pois 

objetiva observar a aplicação prática do Framework, para avaliar seus benefícios. 

Quanto à Abordagem científica, pode ser classificada como qualitativa e 

quantitativa, pois se pretende verificar a relação da realidade com o objeto de estudo, 

obtendo várias interpretações de uma análise indutiva por parte do pesquisador, ao 
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mesmo tempo que busca quantificar resultados, utilizando o método de ranking médio, 

de modo a fortalecer as conclusões sobre o estudo. 

Quanto ao método de pesquisa, foi utilizado o estudo de caso, que trabalha 

aspectos específicos de um fenômeno observável do mundo real e suas decorrências. 

Quanto a natureza dos dados, podem ser classificados como dados qualitativos, 

pois a informação coletada pelo pesquisador, mesmo sendo em parte expressa em 

números, possui um papel menor na análise, sendo considerado um dos objetos de 

análise para permitir a geração de conclusões sobre o estudo de caso. 

Tabela 5 - Quadro Metodológico 

ASPECTOS Fase 1: Definição do 

Framework 

Fase 2: Aplicação do 

Framework 

Natureza da 

Pesquisa 

Básica (GIL, 2002) Aplicada (GIL, 2002) 

Objetivos da 

Pesquisa 

Exploratória (LAKATOS e 

MARCONI, 2001) 

Descritiva (SILVA, 2004) 

Abordagem 

Científica 

Qualitativa (GIL, 2002) Qualitativa/Quantitativa (GIL, 

2002) 

Método da 

Pesquisa 

Levantamento bibliográfico, 

Estudo de Caso (GIL, 2002) 

Estudo de Caso (GIL, 2002) 

Natureza dos 

Dados 

Qualitativa (MERRIAM, 2009) Qualitativa (MERRIAM, 2009) 

 

3.2  DESENHO DA PESQUISA 

Basicamente, a pesquisa desenvolveu-se em cinco etapas: (1) a proposta; (2) o 

estudo de caso sobre mapeamento de processos; (3) a consolidação dos resultados 

sobre o estudo de caso que deu origem ao Framework; (4) o estudo de caso para 

aplicação do Framework e; (5) a consolidação dos resultados. Essas etapas são 

apresentadas na Figura 5. 
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Na primeira etapa foi realizada a revisão ad-hoc da literatura que auxiliou na 

construção do referencial teórico sobre os temas relacionados a BPM, modelagem de 

processos e benefícios do Design Thinking para solução de problemas de forma 

colaborativa. Tal levantamento favoreceu a descoberta dos conhecimentos envolvidos 

no tema estudado, facilitando a sua definição e delineamento. O resultado deste estudo 

está relatado no Capítulo 2. 

Na etapa seguinte, foram selecionados os estudos de caso a serem investigados 

na pesquisa. O estudo de caso é uma investigação que analisa um fenômeno 

contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real (YIN, 2010). 

O primeiro estudo de caso teve uma natureza básica e caráter exploratório, com 

o objetivo de descobrir os principais desafios relacionados ao mapeamento de processos 

utilizando uma ferramenta de modelagem colaborativa. 

O resultado do primeiro estudo de caso permitiu a elaboração do Framework para 

mapeamento de processos As Is apoiado por uma ferramenta de modelagem 

colaborativa, descrito em detalhes no Capítulo 5.  

O segundo estudo de caso teve uma natureza aplicada e consistiu na execução 

do Framework, com o objetivo de avaliar os possíveis benefícios do framework e da 

ferramenta de modelagem colaborativa. 

Nos estudos de caso, as atividades de seleção do caso, definição do protocolo de 

estudo de caso e execução foram realizadas conforme demonstra a Figura 5. Visando 

garantir a confiabilidade dos resultados obtidos, para cada caso foi determinado o 

protocolo de estudo de caso, que definiu os procedimentos de coleta, seleção dos 

envolvidos, procedimentos de análise e documentos utilizados no estudo de caso. 
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Figura 5 - Desenho da pesquisa 

 

Fonte: do Autor. 

3.3  ESTUDOS DE CASO 

Cada protocolo de pesquisa foi estruturado conforme esquema exposto na Figura 

6. 

Figura 6 - Etapas do protocolo de pesquisa 

 

Fonte: do Autor. 

Cada fase da pesquisa possuiu o seu próprio estudo de caso. Portanto, nas 

próximas seções serão apresentadas as características de cada estudo de caso 

proposto. 
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3.3.1. Primeiro estudo de caso  

3.3.1.1. Características do caso 

O primeiro estudo de caso teve uma natureza básica e caráter exploratório, com 

o objetivo de descobrir os principais desafios relacionados ao mapeamento de processos 

utilizando uma ferramenta de modelagem colaborativa.  

Os desafios e falhas ocorridos no decorrer da atividade de mapeamento 

contribuíram para alcançar as respostas das seguintes questões de pesquisa: 

 QP1 - Quais são as principais dificuldades enfrentadas durante o mapeamento 

do processo As Is utilizando uma ferramenta de modelagem colaborativa? 

 QP2 - Quais os principais fatores de sucesso de um mapeamento de 

processos utilizando uma ferramenta de modelagem colaborativa? 

As respostas extraídas das questões de pesquisa QP1 e QP2 permitiram que o 

pesquisador identificasse os fatores críticos de sucesso (FCS) para a atividade de 

mapeamento de processos utilizando ferramenta de modelagem colaborativa. 

Para a aplicação do estudo de caso, foi proposto um método de análise derivado 

do experimento realizado por Weske (2010), onde o autor define um experimento com o 

objetivo de comparar os benefícios de utilização da ferramenta TBPM versus o 

mapeamento tradicional, guiado apenas por uma entrevista. Como o objetivo desse 

estudo de caso é identificar os principais desafios relacionados ao mapeamento de 

processos utilizando a ferramenta de modelagem e como evitá-los, foi definido um 

roteiro, com base no roteiro definido por Weske (2010), para a realização do 

mapeamento de processos, utilizando a ferramenta de modelagem colaborativa. 

3.3.1.2. Seleção dos participantes para a coleta de dados 

Para realização dos estudos de caso, foi necessário identificar os respectivos 

stakeholders que participariam do mapeamento dos processos. Assim, para que fosse 

possível determinar os participantes, primeiro foi necessário definir os processos que 

seriam mapeados. Deste modo, tanto a escolha dos processos para mapeamento como 

a escolha da equipe, foram realizadas pelo patrocinador do projeto. 

Após a definição dos participantes, o patrocinador convocou as pessoas por ele 

escolhidas e o analista de processos para uma reunião, com o propósito de apresentar 

o trabalho que seria realizado e o objetivo do mesmo. 
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Para esse primeiro estudo de caso foram realizadas duas atividades para 

mapeamentos de processos, executadas conforme roteiro pré-definido na seção 4.4. As 

atividades foram conduzidas pelo pesquisador deste trabalho, que utilizou-se da 

ferramenta de mapeamento com modelagem colaborativa. O primeiro processo 

mapeado teve a participação de 3 especialistas de domínio, enquanto que o segundo 

processo mapeado teve a participação de apenas 1 especialista. 

3.3.1.3. Processo de coleta de dados 

Os instrumentos utilizados para a coleta dos dados foram: questionários, gravação 

de áudio, gravação de vídeo e observação direta por parte do pesquisador.  

Todas as atividades de mapeamento de processos de ambos os estudos de caso 

tiveram o questionário de avaliação preliminar como instrumento de coleta (Apêndice A), 

de modo que o link para preenchimento do questionário era enviado um dia antes da 

atividade de mapeamento do processo. Assim, o objetivo principal foi avaliar o nível de 

conhecimento do participante sobre aspectos relacionados ao mapeamento, como: nível 

de experiência prévia na atividade de mapeamento de processos, nível de conhecimento 

de BPM e BPMN ou outra notação de modelagem. 

A identificação da empresa permaneceu em sigilo durante o desenvolvimento da 

dissertação, assim como a identidade dos participantes, preservando absolutamente o 

anonimato dos mesmos. Em cada atividade de mapeamento os participantes foram 

informados pelo pesquisador sobre o tipo de coleta de dados que seria aplicado, o 

propósito da coleta e a confidencialidade da informação, sendo questionados, logo em 

seguida, se aceitariam participar da atividade. Durante o início da gravação da atividade, 

os termos de confidencialidade eram novamente relembrados e o pesquisador solicitava 

a confirmação de consentimento para coleta dos dados relativos ao estudo de caso.  

As atividades também contaram com o recurso de gravação do áudio para a 

entrevista inicial de mapeamento e de gravação do vídeo na atividade relativa a utilização 

da ferramenta, com o objetivo principal de avaliar o comportamento dos participantes e 

a condução da atividade. 

3.3.1.4. Transcrição dos dados 

Durante cada uma das atividades de mapeamento o pesquisador transcreveu as 

observações sobre as informações expostas pelas participantes, registradas em áudio e 
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vídeo. Após cada atividade o pesquisador registrou as informações coletadas refletindo 

sobre os problemas e documentando um comentário interpretativo. A transcrição foi 

realizada no formulário de cada atividade no tópico “Observações do Pesquisador”, 

disponível no relatório da atividade de mapeamento (Apêndice B). 

3.3.1.5. Método de análise de dados 

O estudo de caso foi analisado qualitativamente e seus dados foram codificados 

de forma a extrair os significados das fontes de evidências. O intuito da análise do 

primeiro estudo de caso foi obter um entendimento sobre os principais desafios 

enfrentados durante a atividade de mapeamento de processos As Is, que com apoio da 

ferramenta de modelagem colaborativa, permitiu definir os fatores críticos de sucesso 

para mapeamentos desse tipo.  

Na análise de resultados foi aplicada a triangulação de evidências com análise de 

múltiplas fontes de dados, objetivando atestar o mesmo fato ou fenômeno que Yin (2010) 

demonstra, conforme a Figura 7. Para a realização da referida análise, foram aplicados, 

como fontes de pesquisa, os dados coletados durante as atividades de mapeamento dos 

processos, que consistem em: documentos de modelo dos processos, relatórios da 

atividade de mapeamento, gravações de áudio, gravações de vídeo e respostas dos 

questionários. 

Figura 7 - Convergência de várias fontes de evidência 

 

Fonte: Yin (2010). 

A análise de dados manifesta-se na classificação, tabulação, e associação das 

evidências para consecução de conclusões obtidas empiricamente (Yin, 2010). A 

estratégia analítica seguida neste estudo foi baseada nas proposições teóricas. Ainda 

segundo Yin, tal estratégia é balizada nos objetivos originais do estudo de caso e reflete 
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o conjunto de questões de pesquisa, revisões de literatura e novas hipóteses ou 

proposições (Yin, 2010). Assim, no processo de análise, os dados foram categorizados, 

qualificando os conjuntos de dados baseados nas questões específicas da pesquisa. 

Deste modo, o procedimento de análise foi concretizado em quatro fases: redução, 

confirmação, codificação dos dados e resultados. 

 Redução: A redução das informações foi a primeira fase da análise dos dados. 

Inicialmente foi construída a análise interpretativa dos resultados individuais 

de cada atividade de mapeamento. Posteriormente, foram filtrados os dados 

brutos, considerando apenas as informações relevantes para o mapeamento 

do processo. Ao final desta fase, criou-se um relato geral contendo apenas o 

conteúdo significativo para a pesquisa. 

 Confirmação: Na segunda fase houve a análise documental de investigação 

dos processos modelados durante o mapeamento. Os documentos elaborados 

na análise foram comparados com as informações interpretadas na primeira 

fase para confirmação das informações obtidas. Assim foi realizada a 

interpretação conjunta relativa a todas as evidências. 

 Codificação dos dados: Esta fase consiste na organização dos dados 

selecionados de forma a possibilitar a análise das semelhanças e diferenças e 

seu inter-relacionamento. Os dados foram categorizados em falhas 

relacionadas às atividades de mapeamento e às suas respectivas 

consequências. 

 Resultados: Os resultados objetivaram identificar o significado dos dados, 

suas regularidades, padrões e explicações. Nesta fase, é verificado se as 

conclusões são dignas de créditos e capazes de suportar explicações 

alternativas. O resultado obtido foi a identificação dos FCS, que guiaram o 

autor na construção do Framework para mapeamento de processos As Is. 

3.3.2. Segundo estudo de caso 

3.3.2.1. Características do caso 

O segundo estudo de caso teve uma natureza aplicada e consistiu na execução 

do Framework no contexto real de mapeamento de processos, teve por objetivo avaliar 

os benefícios da utilização do framework para mapeamento de processos As Is com 

modelagem colaborativa. 
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A realização desse estudo de caso contribuiu para as respostas das seguintes 

questões de pesquisa: 

 QP3 - Como aumentar o engajamento e a participação da equipe durante a 

fase de mapeamento? 

 QP4 - Como melhorar a etapa de mapeamento do processo As Is? 

 

Esse estudo de caso foi realizado dentro de uma empresa que havia acabado de 

adquirir um novo ERP. Para que o novo sistema pudesse ser preparado, foi necessário 

realizar o mapeamento dos principais processos da organização, com o objetivo de 

avaliar a aderência desses processos ao novo ERP. Para esse trabalho, a diretoria 

financeira, principal patrocinador do projeto permitiu que 4 processos fossem mapeados 

utilizando o framework proposto nessa pesquisa. 

A primeira parte do estudo de caso consistiu na realização da 1ª etapa do 

framework - Identificar Áreas, Funções e Participantes do Processo, cujo objetivo é 

garantir a escolha correta da equipe de mapeamento do processo. A execução desta 

atividade foi realizada conforme roteiro de aplicação do estudo de caso, Anexo 2.  

Já a realização da 2ª etapa do framework - Mapeamento do processo As Is com 

modelagem colaborativa, foi feita tomando por base um roteiro de aplicação do estudo 

de caso distinto, Anexo 3. 

3.3.2.2. Seleção dos participantes para a coleta de dados 

A seleção dos participantes do segundo estudo de caso foi feita em dois 

momentos distintos, culminando em duas seleções. No primeiro momento, foi realizada 

a seleção dos participantes para a 1ª etapa do framework, que tomou por base os 

processos escolhidos pelo patrocinador do projeto para serem mapeados utilizando o 

framework.  

Inicialmente foi realizado um estudo documental, com o intuito de identificar de 

cada gestor de área relacionado ao processo que precisava ser mapeado. A partir do 

momento que os gestores foram identificados, a participação deles foi confirmada para 

a atividade relativa a 1ª etapa do framework. 
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A segunda seleção também foi objeto de análise do estudo de caso, pois 

correspondeu à etapa de identificação dos participantes, definida pelo Framework. O 

detalhamento da seleção está descrito nos resultados do segundo estudo de caso. 

Os participantes identificados foram envolvidos nas atividades de mapeamento 

dos processos selecionados, conduzidas pelo próprio pesquisador no papel do analista 

de processos. 

 Assim, as atividades de mapeamento foram conduzidas da seguinte forma: dois 

processos foram mapeados de forma tradicional, sem o auxílio de ferramentas de apoio 

à modelagem, enquanto que outros dois processos foram mapeados utilizando a 

ferramenta de modelagem colaborativa. Ambas as atividades foram realizadas conforme 

o roteiro proposto a partir do Framework. 

O mapeamento dos processos com e sem a ferramenta de modelagem teve o 

objetivo específico de analisar possíveis impactos da ferramenta de modelagem. 

As atividades de mapeamento acima citadas contaram com a quantidade de 

participantes descrita na Tabela 6. 

Tabela 6 - Distribuição de participantes por atividade 

Atividade Quantidade 

Identificar Áreas, Funções e 

Participantes do Processo 

6 participantes 

Mapeamento do 1º processo 3 participantes 

Mapeamento do 2º processo 2 participantes 

Mapeamento do 3º processo 2 participantes 

Mapeamento do 4º processo 3 participantes 

3.3.2.3. Processo de coleta de dados 

As atividades do segundo estudo de caso que tiveram um rigor metodológico 

maior no que se refere a coleta de dados. Para avaliar os resultados do Framework, 

foram utilizados os seguintes instrumentos de coleta: 

 Gravação do áudio: toda a entrevista de mapeamento foi registrada; 
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 Gravação do vídeo: a etapa de modelagem colaborativa utilizando a 

ferramenta de modelagem foi gravada; 

 Questionário para avaliação da etapa: questionário composto por 24 questões 

fechadas. 

O principal motivo para uso de questionário composto por perguntas fechadas foi 

devido ao fato do pesquisador está inserido na organização onde foram realizados os 

estudos de caso e ter ele mesmo conduzido os estudos. Dessa forma, o participante do 

estudo poderia se sentir intimidado e deixaria de responder de forma clara e honesta. 

Portanto, foram aplicados questionários online para todos os participantes, as respostas 

dos questionários não eram identificadas, e portanto, não revelariam a identidade do 

participante. 

 O questionário utilizado na avaliação distribui as questões abertas e fechadas em 

cinco grupos de questões, tais grupos foram especificamente elaborados para avaliar a 

opinião do usuário sobre os aspectos descritos na Tabela 7. 

Tabela 7 - Grupos de questões 

1. Avaliar o analista de processos 

2. Avaliar se as informações fornecidas foram suficientes para realização das 

atividades. 

3. Avaliar a equipe escolhida 

4. Avaliar a atividade 

5. Avaliar se a técnica adotada foi adequada 

 

O primeiro grupo de questões procura avaliar a habilidade do analista na 

condução da atividade de mapeamento e no conhecimento sobre BPM e modelagem de 

processos, essas questões foram propostas como forma de garantir que a atividade foi 

conduzida da forma correta, fortalecendo assim os resultados das próximas questões. O 

segundo grupo de questões procura avaliar se as informações fornecidas pelo analista 

de processos para realização da atividade foram suficientes, as informações consistiram 

numa breve introdução sobre BPM e modelagem de processos de negócio utilizando a 

notação BPMN. O terceiro grupo de questões procura avaliar se os participantes 

escolhidos eram adequados para o mapeamento do determinado processo. O quarto 
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grupo de questões procura avaliar se a atividade de mapeamento foi bem executada. O 

quinto grupo de questões procura avaliar se a ferramenta de modelagem colaborativa 

era adequada para a atividade de mapeamento. 

As questões fechadas verificaram o grau de influência dos fatores envolvidos na 

atividade de mapeamento por meio da escala Likert (LIKERT, 1932), adotada na 

pesquisa devido à sua confiabilidade na medição e utilização em questionários de 

pesquisa de opinião. A cada item de questão fechada foi atribuído uma escala ordinal: 

Discordo totalmente, Discordo parcialmente, Nem concordo/nem discordo, Concordo 

parcialmente, Concordo totalmente. 

3.3.2.4. Transcrição dos dados 

A transcrição dos dados seguiu o mesmo procedimento descrito na seção 3.3.1.4. 

Portanto não será descrito em detalhes. 

3.3.2.5. Método de análise de dados 

Nesse estudo de casos, a natureza dos dados é qualitativa, sendo que utiliza uma 

abordagem quantitativa para análise dos dados obtidos a partir das questões fechadas 

do questionário para avaliação da etapa. 

Para isso, substituiu-se a escala qualitativa por respostas quantitativas: Discordo 

totalmente (1), Discordo parcialmente (2), Nem concordo/nem discordo (3), Concordo 

parcialmente (4), Concordo totalmente (5). O Ranking Médio (RM) foi utilizado para 

analisar os itens da escala Likert respondidos em cada questão (OLIVEIRA, 2005). Para 

isso, o RM calculou a média ponderada para cada item, baseando-se na frequência das 

respostas como apresentado na Fórmula 1. 

Fórmula 1 - Fórmula para o cálculo do Ranking Médio 

Ranking Medio (RM) = MP / (NS) 

Onde: 

MP (Média Ponderada) = ∑ (fi.Vi) 

fi = Frequência observada de cada resposta para cada item  

Vi = Valor de cada resposta  

NS = Número de sujeitos 
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Os dados brutos coletados do questionário foram analisados para obtenção de 

informações que indicavam os possíveis benefícios do Framework e da ferramenta de 

modelagem. Por fim, a partir das análises dos dados pela abordagem qualitativa e 

quantitativa foi possível gerar conclusões sobre os benefícios do framework e da 

ferramenta de modelagem na atividade de mapeamento de processos.  

3.4  ANÁLISE DE VALIDADE 

Yin (2001) define quatro critérios principais para determinar a qualidade de 

qualquer pesquisa social empírica: 

 Validade do constructo: estabelecer medidas operacionais corretas para os 

conceitos que estão sob estudo; 

 Validade interna: estabelecer uma relação causal, por meio da qual são 

mostradas certas condições que levem a outras condições, como diferenciada 

de relações espúrias; 

 Validade externa: estabelecer o domínio ao qual as descobertas de um estudo 

podem ser generalizadas; 

 Confiabilidade: demonstrar que as operações de um estudo - como os 

procedimentos de coleta de dados - podem ser repetidas, apresentando os 

mesmos resultados.  

Levando em consideração esses critérios, de modo a garantir a qualidade da 

pesquisa, o pesquisador se preocupou em mapear vários processos de negócio e coletar 

informações de todos os participantes como forma de obter várias fontes de evidências, 

fortalecendo a validade do constructo. 

Para o primeiro estudo de caso, não foi preciso atestar a validade interna para 

essa pesquisa, devido ao seu caráter exploratório, a validade interna é mais adequada 

para estudos explanatórios ou causais. 

Devido ao segundo estudo de caso ter uma natureza aplicada, foi preciso atestar 

a validade interna. Para isso, o framework proposto neste trabalho foi aplicado para 

mapeamento de 4 processos distintos, sendo que em dois processos, o framework foi 

aplicado utilizando a ferramenta de modelagem colaborativa, enquanto que os outros 2 

processos não contaram com a ferramenta. Dessa forma, os dados coletados puderam 

atestar os benefícios da utilização do framework, assim como os benefícios da utilização 

da ferramenta de modelagem colaborativa. 
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No que diz respeito a validade externa, não foi possível garantir esse critério, visto 

que a pesquisa foi aplicada em uma única empresa. Não sendo possível avaliar se o 

resultado do estudo de caso seria o mesmo em outra empresa. 

No que diz respeito a confiabilidade, houve a preocupação do pesquisador em 

desenvolver para os dois estudos de caso o protocolo de estudo de caso, que documenta 

a forma de coleta, seleção dos participantes, aplicação do estudo de caso, descrevendo 

os respectivos roteiros e, por fim, os métodos de análise. Essas informações permitem 

que o estudo de caso possa ser reproduzido por outra pessoa, utilizando os mesmos 

critérios. 

3.5  CONSIDERAÇÕES DO CAPÍTULO 

Esse capítulo teve uma relevância fundamental para o desenvolvimento da 

pesquisa, pois possibilitou uma grande reflexão sobre os objetivos da pesquisa e uma 

forma correta de alcançá-los. A definição dos estudos de caso e dos respectivos 

protocolos de pesquisa permitiram uma obtenção adequada dos dados. Do mesmo 

modo, as definições dos métodos de análise possibilitaram a transformação correta dos 

dados em resultados da pesquisa. O próximo capítulo apresenta o primeiro estudo de 

caso desta pesquisa. 
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4  ESTUDO DE CASO 1: APLICANDO A ABORDAGEM TBPM 

Este capítulo descreve os resultados obtidos pelo pesquisador. Inicialmente, na 

seção 4.1 é apresentada a ferramenta para modelagem colaborativa de processos 

proposta para este trabalho. 

Em seguida, a seção 4.2 apresenta em detalhes o relato de execução do primeiro 

estudo de caso, que correspondeu à realização das atividades de mapeamento de 

processos As Is com apoio da ferramenta de modelagem colaborativa.  

A seção 4.3 apresenta os problemas enfrentados durante a fase de mapeamento 

de processos As Is com apoio da ferramenta de modelagem colaborativa. Para finalizar 

são definidos os fatores críticos de sucesso.  

Finalmente, a seção 4.4 apresenta as considerações finais do capítulo. 

4.1  A FERRAMENTA PARA MODELAGEM COLABORATIVA DE PROCESSOS 

Essa seção descreve em detalhes a ferramenta de modelagem proposta para a 

fase de mapeamento de processos. 

A escolha de uma ferramenta que promova a interação dos participantes é 

pautada pelos conceitos de Design Thinking apresentados na seção 1.1.4. Garantindo 

uma ferramenta que seja centrada no humano, de uso colaborativo, experimental, que 

promova a reflexão sobre o processo, que promova a integração da equipe e promova 

novas formas de pensar sobre o problema. 

Seguindo essa abordagem, a proposta de utilização do TBPM para mapeamento 

de processos é ideal, pois promove a colaboração ativa do participante na construção 

do modelo proposto. Os benefícios de utilização da ferramenta foram apresentados na 

seção 2.2.1, tais benefícios fortalecem a proposta de utilização da ferramenta para 

modelagem de processos de negócio em conjunto com especialistas de domínio.  

Apesar dos benefícios apresentados na seção 2.2.1 para a utilização do TBPM, o 

seu design e proposta de utilização possuem alguns problemas identificados pelo 

pesquisador, que prejudicam a popularização e aceitação da técnica por analistas de 

processo. 

O primeiro problema é o tipo de material utilizado. Luebbe e Weske (2012) utilizou 

peças de acrílico conforme apresentado na Figura 8. O acrílico tem o benefício de ser 
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durável e poder ser reutilizado em outras atividades de mapeamentos. Sendo que, sua 

confecção não é das mais fáceis, demandando ferramentas específicas para o corte 

apropriado e uma habilidade artesanal para o acabamento das peças. 

Figura 8 - Ferramenta TBPM 

 

Fonte: Luebbe (2010). 

O segundo problema está relacionado à proposta de utilização, conforme 

apresentado na Figura 9, pois para aplicar o TBPM o analista de processos precisará de 

uma superfície horizontal, como por exemplo uma mesa ou bancada grande que 

favoreça o posicionamento das peças e o desenho das piscinas, raias e conectores de 

fluxo. Como os desenhos precisarão ser feitos sobre a superfície, ela precisa ser de vidro 

ou fórmica, para permitir a limpeza após o término da atividade. Como as atividades de 

mapeamento geralmente acontecem nas instalações do cliente, conseguir um ambiente 

com esse tipo de mesa não é tão simples. Outra alternativa que não se mostrou muito 

viável era revestir mesa com grandes folhas de papel, essa alternativa apesar de permitir 

o desenho sobre mesas, não favorecia o redesenho do processo e reorganização dos 

elementos, visto que as linhas de fluxo não podiam ser apagadas e acabavam poluindo 

e confundindo o entendimento do processo que estava sendo modelado. 
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Figura 9 - Ferramenta BPMN utilizada em entrevistas de mapeamento de processos 

 

Fonte: Luebbe (2010). 

Diante dos problemas destacados, o pesquisador promoveu um redesenho da 

ferramenta TBPM. O redesenho teve dois propósitos: 

 Tornar mais acessível: o objetivo é tornar mais fácil a produção das peças que 

serão utilizadas na modelagem, de modo que elas possam ser produzidas pelo 

próprio analista; 

 Tornar mais versátil: o objetivo é facilitar o uso e aplicação, de modo a permitir 

que as peças também sejam usadas em superfícies verticais, como por 

exemplo quadros brancos. 

A solução para os problemas foi encontrada substituindo o material utilizado no 

TBPM. Ao invés de utilizar acrílico, o pesquisador utilizou papel para construção das 

peças, o papel é facilmente trabalhado, tem custo baixo e é acessível a todos. Para 

garantir uma experiência tátil, certa resistência no manuseio e boa aparência, foram 

testados vários tipos de papel. O pesquisador chegou à conclusão que o papel deveria 

ter gramatura mínima de 180 g/m2, pois papeis com menor gramatura se deformavam 

com mais facilidade, eram facilmente rasgados e não ofereciam uma boa sensação tátil. 

Como forma de garantir a padronização das peças, foram desenvolvidos cartões 

de template para impressão, que delimitava a área de corte das peças, esse template 

pode ser visto no Apêndice G. Os seguintes elementos básicos do BPMN foram 

escolhidos: eventos de início, eventos de fim, tarefas, comportas e artefatos. Dessa 

forma, os cartões de template poderiam ser impressos e facilmente cortados para 

preparação das peças, conforme apresentado na Figura 10. 
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Figura 10 - Ferramenta de modelagem colaborativa 

 

Fonte: do Autor. 

Esse design ainda tem outro benefício, facilitar o uso e aplicação da ferramenta. 

Pois, com a aplicação de uma fita dupla-face no lado oposto a face impressa, a 

ferramenta pode ser facilmente utilizada em quadros brancos que são de fácil aquisição 

e comumente utilizados. Para facilitar o uso durante a atividade de mapeamento, as 

peças em branco eram fixadas no quadro (Figura 11) ao alcance do participante (Figura 

12). 

Figura 11 - Ferramenta de modelagem preparada para atividade 

 

Fonte: do Autor. 
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Figura 12 - Ferramenta de modelagem sendo utilizada para mapeamento do processo 

 

Fonte: do Autor. 

Após os primeiros estudos de caso se percebeu a necessidade de realizar 

anotações sobre o processo que estava sendo modelado, geralmente essas anotações 

refletiam problemas relacionados ao processo que eram levantados pela equipe de 

mapeamento. Entretanto, o TBPM não determinava a utilização de um elemento para 

esse tipo de informação. Diante disso, o pesquisador adicionou a ferramenta o uso de 

post-its para registro dos problemas diretamente no modelo (Figura 13), isso enriqueceu 

o material coletado no mapeamento e favoreceu para que o foco permanecesse na 

modelagem do processo, sem que fosse preciso o analista de processos recorrer ao 

computador para registro dessas informações.  

Figura 13 - Utilização do Post-it para registro de problemas no próprio modelo 

 

Fonte: do Autor. 
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4.2  EXECUÇÃO DO PRIMEIRO ESTUDO DE CASO 

Esta seção tem o objetivo de relatar a experiência do primeiro estudo de caso. 

Como foi descrito na seção 3.3.1, o primeiro estudo de caso explorou o mapeamento de 

processos As Is com apoio da ferramenta de modelagem colaborativa. E teve dois 

objetivos principais:  

 Entender os principais desafios durante a fase de análise de processos As Is;  

 Identificar os fatores que influência positivamente a atividade de mapeamento 

de processos com apoio da ferramenta de modelagem colaborativa. 

Os desafios e falhas ocorridos no decorrer da atividade de mapeamento 

contribuíram para as respostas das seguintes questões de pesquisa: 

 QP1 - Quais são as principais dificuldades enfrentadas durante o mapeamento 

do processo As Is utilizando uma ferramenta de modelagem colaborativa? 

 QP2 - Quais os principais fatores de sucesso de um mapeamento de 

processos utilizando uma ferramenta de modelagem colaborativa? 

As respostas as questões de pesquisa QP1 e QP2 permitiram que o pesquisador 

identificasse os fatores críticos de sucesso (FCS) para à atividade de mapeamento de 

processos utilizando ferramenta de modelagem colaborativa. 

Esse estudo de caso foi realizado dentro de uma empresa, onde o objetivo foi 

mapear os processos organizacionais com a finalidade de identificar como eram 

realizados de fato. A proposta de mapear os processos foi patrocinada pelo novo diretor 

da empresa, que tinha o interesse de entender como estavam os processos da 

organização. Para a execução do projeto a empresa utilizou funcionários que já haviam 

trabalhado como analista de processos, dentre esses funcionários estava o pesquisador 

deste trabalho. Inicialmente foram definidos os processos que precisariam ser 

mapeados, dentro desse grupo de processos, foi proposto ao diretor o mapeamento de 

2 processos utilizando a ferramenta de modelagem colaborativa. 

Apesar de ambos os estudos de caso terem sido realizados dentro da mesma 

empresa, os participantes do primeiro e do segundo estudo de caso foram distintos. Para 

os participantes que participaram desse estudo de caso, foi solicitado que eles não 

compartilhassem a experiência com outros funcionários. 

O roteiro da atividade de mapeamento foi definido a partir do experimento 

desenhado por Luebbe e Weske (2012), onde são definidas as seguintes etapas: 
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1. Aplicar o questionário de avaliação preliminar (Apêndice A). O questionário era 

enviado, por email, para o participante e deveria ser preenchido antes da 

atividade de mapeamento; 

2. Realizar a entrevista para mapeamento dos processos; 

3. Aplicar o questionário de avaliação da etapa (Apêndice C). O questionário era 

enviado, por email, para o participante logo após o término da atividade de 

mapeamento; 

O roteiro da atividade de mapeamento foi igual para ambos. A equipe de 

mapeamento do processo era composta pelos seguintes perfis de participantes:  

 O analista de processos: responsável pela condução das entrevistas para 

mapeamento;  

 Os especialistas do negócio: pessoas envolvidas diretamente na gestão ou 

operação do processo. 

O roteiro para Mapeamento As Is com modelagem colaborativa seguia os 

seguintes passos: 

Primeiro passo: Apresentar os conceitos básico de BPMN. 

Nesse momento era apresentada a definição de processos de negócio, a definição 

de BPMN e a apresentação dos conceitos básicos do BPMN, o que são piscinas, raias, 

conectores de fluxo, eventos de início, eventos de fim, tarefas, comportas e artefatos. 

Segundo passo: Descrição breve do processo. 

Nesse momento o analista de processos solicita ao participante que descreva de 

modo geral como o processo é executado. Nessa fase o detalhamento não é 

aprofundado, portanto não são identificados todos os participantes, tarefas e comportas. 

Por fim, o analista deve sumarizar o entendimento. 

Terceiro passo: Modelar o processo com a ferramenta de modelagem 

colaborativa. 

Nesse momento a ferramenta é apresentada para os participantes. O analista 

então convida os participantes a começarem a escrever nos cartões as principais tarefas 

descritas na fase anterior, após os cartões estarem preenchidos o analista posiciona os 

cartões no quadro e convida os participantes a continuarem o detalhamento do processo 

a partir da ferramenta de modelagem. Durante a modelagem o analista de processos 

deve atuar como moderador, realizando as questões apropriadas sobre o processo e 
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solucionando as possíveis dúvidas que os participantes possam ter no uso da ferramenta 

e na construção de modelos BPMN.  

Quarto passo: Revisar o processo. 

Consiste em o analista de processos sumarizar o entendimento sobre o processo 

modelado, para buscar a confirmação do usuário de que o entendimento do processo 

está correto e para revisar todos os pontos do processo modelado.  

4.2.1. Mapeamento dos processos 

Para dar início as atividades, a diretoria promoveu uma reunião de abertura para 

apresentação dos objetivos do trabalho que seria realizado. Nessa reunião foram 

apresentados os objetivos do trabalho, que no primeiro momento era o mapeamento do 

processo As Is. Foram escolhidos dois processos para mapeamento utilizando a 

ferramenta de modelagem, entretanto nenhum dos dois processos era documentado. Ao 

final da reunião foi definida a agenda para mapeamento dos processos. 

O primeiro processo a ser mapeado consistia no serviço de atendimento a 

demandas de manutenção de software. Participaram desse mapeamento 3 técnicos de 

suporte responsáveis pelo atendimento das demandas, de acordo com o questionário 

preliminar, nenhum deles possuía conhecimento sobre gestão de processos, modelagem 

de processos e nunca tinham participado de uma atividade de mapeamento antes. O 

analista responsável por conduzir a atividade de mapeamento foi o próprio pesquisador, 

o mesmo já havia participado e conduzido entrevistas tradicionais para mapeamento de 

processos e tem experiência com mapeamento de requisitos de software. Por outro lado, 

era a primeira vez que o analista/pesquisador utilizava uma ferramenta de modelagem 

para auxiliar o mapeamento do processo. 

A atividade de mapeamento foi conduzida conforme o roteiro proposto e 

detalhadamente exposto na seção anterior. Assim, o analista de processos discursou 

sobre os conceitos de mapeamento de processos, e utilizando as próprias peças da 

ferramenta, apresentou os conceitos de modelagem de processos e os principais 

elementos BPMN.  

Logo em seguida, os participantes foram convidados a descrever o processo com 

suas palavras. Antes do início dessa atividade o pesquisador solicitava autorização dos 

participantes para gravar o áudio da entrevistam, a partir desse momento todo o áudio 

da atividade era registrado para futura análise. Durante a descrição das atividades o 
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analista de processos ia registrando os pontos mais importantes do processo e 

realizando questionamentos pontuais para obter um detalhamento maior da informação. 

Os processos ficaram com algumas lacunas que impediram a sua representação por 

completo, isso se deu porque algumas funções de participantes eram relevantes para o 

mapeamento, mas nenhum participante com o perfil foi definido para compor a equipe.  

Após o término da descrição do processo, foi iniciado o terceiro passo do 

mapeamento. Nesse momento o analista solicitou aos participantes permissão para 

gravar em vídeo a atividade de mapeamento, o principal objetivo era registrar como a 

atividade de mapeamento estava sendo conduzida e como a ferramenta estava sendo 

utilizada. Após a autorização dos participantes, o pesquisador posicionou a câmera de 

modo que fosse possível capturar toda a área da mesa. 

 Após a preparação da câmera o analista posicionou os cartões na mesa ao 

alcance dos participantes, pegou um cartão de tarefa e escreveu uma tarefa, 

demonstrando a forma de preenchimento do cartão, e em seguida solicitou que os 

participantes escrevessem nos cartões as tarefas que eles haviam descrito, essa ação 

demorou mais tempo do que o planejado, pois os participantes ficavam em dúvida sobre 

quais atividades escrever e como escrever.  

O próximo passo consistiu na atividade de mapeamento utilizando a ferramenta 

de modelagem colaborativa. Nesse momento a câmera foi novamente ajustada para 

capturar toda a área do quadro onde seria modelado o processo. 

Depois que os cartões foram preenchidos pelos participantes, o analista os fixou 

no quadro branco e com a caneta para quadro delimitou a área do processo desenhando 

a piscinas e a primeira raia. Logo em seguida os participantes foram convidados a 

continuar a construção do modelo do processo utilizando a ferramenta. Dos três 

participantes, apenas um participou de forma mais ativa realizando o preenchimento dos 

cartões e fixando no quadro, os outros dois participantes contribuíam com uma ou outra 

observação pontual, mas muito pouco significativa.  

À medida que os cartões foram necessários, o analista preparava os cartões, 

fixando a fita dupla-face no verso do cartão e destacando a proteção da cola. Esse 

processo em conjunto com a modelagem causava mais demora na atividade como um 

todo e quebrava o ritmo do mapeamento, ao mesmo tempo causava a perda de foco do 

analista sobre a análise do processo.  
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Em alguns momentos o participante se encontrou perdido, sem saber como 

detalhar os próximos passos do processo, sempre que isso acontecia o analista de 

processos intervinha e assumia a modelagem, tirando conclusões pelo participante, 

escrevendo os cartões e modelando o processo. A interferência do analista atuando na 

modelagem foi causando uma diminuição do contato do participante com a ferramenta, 

até o momento em que o analista sozinho estava conduzindo o preenchimento dos 

cartões conforme o processo era detalhado pelos participantes.  

Como o uso do Post-It ainda não tinha sido incorporado a ferramenta, houve 

poucos registros dos problemas do processo, como atividades sem eventos de término, 

sem resposta para o cliente ou que acabavam esquecidas. De modo que os participantes 

durante a modelagem do processo As Is, quando se deparavam com situações de falha 

do processo, acabavam reportando tarefas que não eram executadas no processo atual 

e refletiam na verdade o processo ideal. Por fim, o entendimento do processo modelado 

foi sumarizado pelo analista de modo a obter a confirmação dos participantes sobre a 

validade do processo.  

A gravação do áudio e vídeo de toda a atividade de mapeamento foi um ótimo 

recurso para coleta de dados, permitindo que o analista de processos analisasse cada 

um dos pontos de falha relacionados a aplicação da técnica e que prejudicaram o 

resultado do trabalho. Em síntese, a atividade demorou bem mais do que o previsto, os 

benefícios da ferramenta foram pouco percebidos, as informações coletadas em áudio e 

o esboço do modelo As Is produzido deixaram muito a desejar por não alcançarem o 

nível de detalhe esperado e não refletirem o processo atual (Figura 14). Os fatores de 

falha são apresentados na seção 4.3. 
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Figura 14 - Processo de atendimento a demandas de manutenção de software 

 

Fonte: do Autor. 

O segundo processo consistia no serviço de atendimento a demandas de 

requisição de crédito de telefonia móvel. Participou desse mapeamento a assistente 

administrativa responsável pelo atendimento das solicitações. A participante nunca tinha 

participado de uma entrevista para mapeamento de processos e conhecia noções 

básicas sobre modelagem, mas desconhecia a notação BPMN. Por outro lado, 

desconhecia o uso de ferramentas de modelagem para mapeamento de processos. O 

analista que conduziu esse mapeamento foi o próprio pesquisador, que, tendo analisado 

algumas falhas ocorridas na atividade anterior promoveu as seguintes mudanças no 

roteiro original: 

 Para a ferramenta de modelagem, introdução do post-it como recurso para 

registro de problemas do processo no próprio modelo; 

 No primeiro passo, explicação mais detalhada do que é um processo As Is, e 

porque é importante identificar as falhas do processo atual; 

 No segundo passo, criação de um questionário, conforme Tabela 8, para guiar 

a entrevista e facilitar identificação das informações básicas do processo; 

 No terceiro passo, fixar as peças necessárias para a modelagem no quadro, 

para facilitar a utilização; 

 No terceiro passo, modelar um macro processo, com no máximo 6 macro 

atividades, para demonstrar a utilização da ferramenta para o participante; 

 No terceiro passo, restringir a ação direta de modelagem por parte do analista, 

ficando restrito apenas a introdução de elementos BPMN mais específicos 
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para enriquecimento do processo e a inclusão de post-it para registro de 

problemas do processo. 

Tabela 8 – Questionário preliminar para mapeamento 

Q1 Por que o processo é importante para a 

organização? 

Q2 Quem é o cliente desse processo? 

Q3 Quem são os fornecedores desse processo? 

Q4 Quando o processo se inicia? 

Q5 Quando o processo termina? 

Q6 Quais são as principais atividades do processo? 

 

A atividade de mapeamento foi conduzida a partir do roteiro com melhorias. No 

primeiro passo o analista de processos reforçou para o participante os conceitos do 

processo As Is e a importância de identificação de problemas relacionados ao processo. 

Como forma de obter uma descrição breve sobre o processo, o analista realizou a 

entrevista inicial de mapeamento seguindo como base os questionamentos 

apresentados na Tabela 8. As questões possibilitaram um foco nas informações 

relevantes e auxiliaram o participante a entender as principais partes do processo. Como 

preparativo para o terceiro passo, o analista fixou todas as formas no quadro branco 

(Figura 11). 

Com base nas principais atividades descritas pelo participante e como forma de 

demonstrar a utilização da ferramenta, o analista de processos modelou o macro 

processo utilizando a ferramenta de modelagem (Figura 15).  
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Figura 15 - Macro processo e swinlane 

 

Fonte: do Autor. 

Logo em seguida o analista desenhou a swinlane no quadro, para representar a 

área do processo, fixou a atividade de início e convidou o participante para detalhar o 

processo utilizando a ferramenta de modelagem. O participante começou a modelagem 

de imediato e de forma natural, destacando o cartão, escrevendo a informação 

correspondente e fixando na sequência de execução do processo. O analista durante o 

processo de modelagem ia fazendo os questionamentos a respeito do próximo passo do 

processo, pedindo que o participante fornecesse detalhes sobre a tarefa, responsável 

direto, tempo necessário, material produzido ou consumido e próximos passos.  

Sempre que uma nova função de participante do processo era identificada, o 

analista intervinha para desenhar as raias do novo participante. Sempre que o 

participante do mapeamento identificava uma atividade que não tinha uma definição 

clara de execução, continuidade ou era considerada um problema, o analista de 

processos registrava a falha correspondente no post-it, fixava no quadro e relacionava 

com o foco da falha. 

No final da modelagem, o analista solicitou ao participante que sumarizasse o 

modelo detalhado, para confirmar se realmente condizia com o processo real. 

Em síntese, a atividade teve um ritmo apropriado, o participante, mesmo nunca 

tendo modelado um processo antes, conseguiu interagir de forma natural com a 

ferramenta, e com a condução dada pelo analista de processos, conseguiu construir o 

modelo do processo. O processo não foi totalmente modelado, pois foi identificado uma 
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participação maior do que a esperada, por parte do requisitante dos créditos, sendo que 

nenhum participante com essa função foi escalado para compor a equipe de 

mapeamento processo. O modelo As Is foi realmente atingido e falhas importantes do 

processo puderam ser registradas. 

4.3  FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO (FCS) 

Os fatores críticos de sucesso são um conjunto seleto de fatores que devem ser 

conduzidos de maneira correta, para que se garanta o sucesso de uma gestão ou 

organização, e portanto, representam as áreas que devem receber atenção especial e 

continuada para provocar ótimos desempenhos (BOYNTON, 1984). No contexto da 

utilização de ferramentas de modelagem, para apoio de mapeamento de processos As 

Is, podemos traduzir os fatores críticos de sucesso como um conjunto de fatores 

essenciais para garantir o mapeamento correto do processo. Dessa forma, para entender 

e identificar os fatores críticos, foi necessário analisar as falhas ocorridas durante a 

atividade e suas consequências, prejudicando assim o processo de mapeamento e o 

resultado do trabalho. 

 A partir da análise dos dados de áudio e vídeo coletados durante as atividades 

de mapeamento de processos foi possível identificar evidências de fatores que 

prejudicaram o a atividade de mapeamento do processo utilizando a ferramenta de 

modelagem colaborativa. Essas evidências são descritas a seguir: 

 A falta de prática do analista de processos com a ferramenta de modelagem 

colaborativa causou em alguns momentos uma lentidão maior da atividade de 

modelagem, que consequentemente causou insegurança do participante na 

correta utilização da ferramenta; 

 A falta de uma análise mais aprofundada sobre os principais participantes do 

processo resultou em uma equipe de modelagem incompleta, que resultou em 

um modelo incompleto; 

 A atividade de escrita das principais tarefas nos cartões foi demorada e pouco 

produtiva, devido à falta de uma introdução apropriada sobre BPMN que 

ajudasse os participantes a distinguir tarefas em um processo. Outro problema 

foi a falta de um roteiro que auxiliasse o participante a recordar as principais 

atividades que haviam sido mapeadas; 
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 Devido aos participantes desempenharem a mesma função, o participante com 

maior conhecimento colaborou bem mais durante a entrevista, assim como na 

fase de modelagem, em que praticamente ele modelou o processo. Isso reduzi 

bastante a participação ativa dos outros 2 participantes; 

 Nos momentos em que o participante não sabia como modelar o processo, o 

analista acabou intervindo e modelando o processo para o participante. Sem 

perceber, o analista continuava a modelagem, distanciando assim o 

participante da atividade, isso provocava desmotivação no uso da ferramenta; 

 A falta de uma explicação mais detalhada sobre o conceito de processos As 

Is, explicando a importância de se mapear o processo como ele é executado 

e de identificando todas as falhas do processo, fez com que os participantes 

ao se deparar com dúvidas sobre o processo acabassem modelando o 

processo com melhorias. Isso gerou um modelo desconexo com a realidade; 

 A falta de um questionário, para guiar a entrevista, que promovesse questões 

sobre as principais características do processo resultou em um mapeamento 

incompleto e consequentemente em um modelo incompleto; 

 A falta de preparo da ferramenta para uso prejudicou o ritmo da atividade, pois 

várias vezes a modelagem precisou ser interrompida para que as fitas 

adesivas fossem colocadas nas peças. Isso aumentou o tempo da atividade, 

perda de foco e interesse; 

 A falta de um macro processo para servir de referência durante a atividade de 

modelagem causou uma dificuldade nos participantes em identificar as 

atividades e o fluxo do processo. Isso aumentou o tempo da atividade e gerou 

um mapeamento com muita informação irrelevante; 

 Falta de introdução adequada sobre BPM e BPMN fez com que o participante 

não se sentisse seguro em realizar a modelagem, várias vezes o participante 

não sabia como escrever nos cartões as tarefas ou comportas. 

A Tabela 9 sumariza essas evidências em um conjunto de 10 categorias de falhas 

e 9 consequências negativas para o mapeamento de processos utilizando a ferramenta 

de modelagem colaborativa. 
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Tabela 9 - Problemas identificados 

nº Falha [nº] Consequências 

1 Pouca experiência do analista na 

forma de aplicação da ferramenta de 

modelagem 

[1] Aumenta o tempo da atividade; 

[2] Insegurança no uso da 

ferramenta; 

[3] Perda de foco no mapeamento; 

2 Falta de uma introdução clara sobre 

conceitos de processos de negócio e 

modelagem de processos com 

BPMN 

[2] Insegurança no uso da 

ferramenta; 

[3] Perda de foco no mapeamento; 

3 Falta de um roteiro para entrevista [3] Perda de foco no mapeamento; 

[4] Modelo de processo mal definido; 

4 Falta de participantes chave na 

equipe de mapeamento 

[4] Modelo de processo mal definido; 

5 Falta de uma introdução adequada 

sobre o uso da ferramenta 

[2] Insegurança no uso da 

ferramenta; 

6 Homogeneidade dos participantes [5] Participação desbalanceada dos 

participantes; 

[6] Baixo aproveitamento da equipe; 

[7] Desmotivação do participante; 

7 Preparação inadequada ou parcial da 

ferramenta de modelagem 

[1] Aumenta o tempo da atividade; 

[3] Perda de foco no mapeamento; 

8 Proposta da atividade pouco 

esclarecida ou mal definida 

[3] Perda de foco no mapeamento; 

[4] Modelo de processo mal definido; 

[8] Resistência dos participantes; 

[9] Omissão de informação relevante; 

9 Conclusão precipitada do analista [4] Modelo de processo mal definido; 

10 Interferência excessiva, para [5] Participação desbalanceada dos 
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modelagem direta do processo, pelo 

analista 

participantes; 

[6] Baixo aproveitamento da equipe; 

[7] Desmotivação do participante; 

 

A partir da categorização das falhas e suas consequências, foram definidos os 

fatores críticos de sucesso para o mapeamento de processos utilizando ferramenta de 

modelagem colaborativa. Cada FCS se propõe a resolver uma ou mais falhas, conforme 

apresentado na Tabela 10. 

Tabela 10 - Fatores Críticos de Sucesso para o mapeamento de processos utilizando ferramenta 

de modelagem colaborativa 

nº 
Fatores críticos de 

sucesso 
[nº] Falhas 

1 Analista experiente e 

preparado 

[1] Pouca experiência do analista na forma de 

aplicação da ferramenta de modelagem; 

[2] Falta de uma introdução clara sobre 

conceitos de processos de negócio e 

modelagem de processos com BPMN; 

[5] Falta de uma introdução adequada sobre o 

uso da ferramenta; 

[9] Conclusão precipitada do analista; 

[10] Interferência excessiva, para modelagem 

direta do processo, pelo analista. 

2 Definição detalhada da 

metodologia de 

mapeamento utilizando a 

ferramenta de modelagem 

colaborativa 

[2] Falta de uma introdução clara sobre 

conceitos de processos de negócio e 

modelagem de processos com BPMN; 

[3] Falta de um roteiro para entrevista; 

[5] Falta de uma introdução adequada sobre o 

uso da ferramenta; 

[7] Preparação inadequada ou parcial da 

ferramenta de modelagem; 

[10] Interferência excessiva, para modelagem 

direta do processo, pelo analista 
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3 Escolha de participantes 

adequados para o 

processo 

[4] Falta de participantes chave na equipe de 

mapeamento 

[6] Homogeneidade dos participantes. 

4 Missão clara e bem 

definida 

[8] Proposta da atividade pouco esclarecida ou 

mal definida; 

 

Logo abaixo é descrito em detalhes como cada FCS se propões a auxiliar a mitigar 

os problemas apresentados na Tabela 10. 

4.3.1. Experiência do analista de processo 

O analista de processos que se propõe a utilizar uma ferramenta de apoio a 

modelagem, como a demonstrada nesse trabalho, precisa ter um preparo além do 

necessário e comumente utilizado para mapeamento de processos de forma tradicional. 

Não basta apenas ter habilidade em BPM e modelagem de processos, o analista precisa 

desenvolver habilidades sociais que permitam estabelecer uma ligação com o 

entrevistado, para que seja possível extrair as informações necessárias, e válidas para 

o mapeamento. Sem essa habilidade social e clareza no trabalho, o entrevistado pode 

não ter confiança suficiente para expor as características do processo e principalmente 

suas falhas. 

Em se tratando de ferramentas de modelagem, a dinâmica da atividade de 

mapeamento se transforma, e para que o analista possa ter todos os benefícios que a 

ferramenta possibilita, é necessário que ele conheça essa dinâmica, entenda como 

aplicar a ferramenta e em qual momento. É necessário ainda, saber como introduzir a 

ferramenta para o participante, de forma que o participante se sinta confortável e 

estimulado com a utilização da ferramenta, para isso, é importante que o participante 

seja introduzido não só aos conceitos da ferramenta, mas também os conceitos da 

metodologia que ela aplica. Fazer com que o participante entenda como se realiza uma 

modelagem e como se representa o conhecimento sobre um processo é essencial para 

que ele adquira um pensamento por processos, e possa utilizar a ferramenta como 

recurso para construção desse conhecimento. 

O analista precisa compreender quando e como interagir com o participante 

durante a utilização da ferramenta, para obter a informação correta, assim como precisa 
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manter o participante motivado e engajado com a modelagem. O analista deve assumir 

a postura de um instrutor, que orienta sobre o uso, mas não realiza a atividade pelo 

participante, isso significa não modelar pelo participante, para que ele tenha a percepção 

de que está construindo o conhecimento. A partir do momento que o analista interfere e 

passa a modelar pelo participante, ele provoca um distanciamento do participante com o 

objeto e objetivo da atividade, esse distanciamento provoca uma perda de forco e 

desinteresse do participante em construir a informação. 

Por fim, o analista deve evitar ao máximo tirar conclusões pelo participante, de 

modo contrário, ele precisa se utilizar dos questionamentos corretos para obter essas 

conclusões.  

Dessa maneira, é importante que o conhecimento sobre o processo As Is seja 

fruto do participante, e não de algum conhecimento prévio do analista, posto que a 

conclusão por parte do analista pode gerar viés no processo, fazendo com que ele deixe 

de refletir o processo como ele é. 

4.3.2. Definição detalhada da metodologia de mapeamento com a ferramenta de 
modelagem colaborativa 

Como dito a anteriormente, o mapeamento de processos, utilizando uma 

ferramenta de modelagem, demanda uma dinâmica própria. Portanto, é necessário que 

exista uma metodologia clara para esse contexto. Tal metodologia, deve se preocupar 

com os aspectos de sua forma de aplicação e utilização, orientando o analista na forma 

de introdução da mesma para o participante, e que ainda oriente sobre a informação 

básica que precisa ser adquirida sobre um processo de negócio. 

A metodologia então deve definir um roteiro de aplicação da ferramenta, que 

apresente para o analista em que etapa a ferramenta pode ser utilizada e o que precisa 

ser feito antes. Isso fará com que a ferramenta se torne um recurso a mais para obtenção 

do conhecimento. De modo contrário, a introdução errada ou utilização precoce da 

ferramenta irá causar insegurança no participante, e acabará o prejudicando ao invés de 

auxiliá-lo. 

Cumpre ressaltar que a ferramenta de modelagem é mais um recurso da atividade 

de mapeamento, portanto também é importante que a metodologia aplicada se preocupe 

com os aspectos mais gerais de uma atividade de mapeamento do processo, como por 
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exemplo, como escolher os participantes corretos, como motivar os participantes e, por 

fim, como extrair a informação relevante destes participantes. 

4.3.3. Escolha de participantes adequados para o processo 

A escolha dos participantes adequados é essencial para garantir o sucesso do 

mapeamento do processo. Dificilmente um processo será completamente conhecido por 

uma única pessoa, portanto, o primeiro aspecto sobre a equipe de mapeamento, é 

garantir a sua completude, isso significa ter uma equipe que possua o conhecimento 

completo sobre o processo, de modo que o processo modelado não fique com lacunas 

de informação, devido à falta de um participante. Para garantir a completude da equipe, 

é necessário que o analista consiga identificar todas as áreas e funções envolvidas no 

processo, para assim, conseguir identificar os possíveis participantes e definir uma 

equipe adequada. 

Em se tratando de equipes para mapeamento de processos com apoio da 

ferramenta de modelagem, um aspecto mais particular da equipe, é que ela seja 

heterogênea, o que é importante para garantir a participação igualitária dos membros da 

equipe. Em equipes heterogêneas, você garante que todos os participantes terão 

importância para a construção do modelo, enquanto que, em equipes homogêneas, 

participantes que executam a mesma função acabam anulando algum participante, por 

achar que a contribuição do outro já é suficiente. 

Também é importante garantir equipes multidisciplinares, isso significa compor 

uma equipe com pessoas de funções operacionais e gerenciais, isso garante que um 

diferente ponto de vista sobre a mesma atividade do processo. Permitindo uma riqueza 

maior de detalhes. 

Outro ponto importante é tentar conseguir pessoas dispostas para compor a 

equipe, essa disponibilidade não diz somente a respeito da disponibilidade de tempo, 

refere-se também a questões mais comportamentais, como a habilidade de comunicação 

e a disposição para novos aprendizados. Essas características fazem total diferença, 

para atividades de mapeamento utilizando uma ferramenta de modelagem colaborativa, 

pois participantes sem essas características podem se opor ou dificultar a utilização da 

ferramenta. 

Por fim, o tamanho da equipe também é um fator importante nesse tipo de 

atividade, equipes muito grandes podem ser um problema, por ser difícil garantir o 
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engajamento de todos. Durante os estudos de caso, percebeu-se que equipes maiores 

que 4 participantes são mais difíceis de se administrar. Nesses casos, é interessante 

avaliar se a equipe não pode ser dividida em equipes menores para mapeamento de 

processo mais específicos. 

Em contrapartida, equipes maiores são interessantes na fase de validação do 

modelo final do processo, pois nessa etapa, as informações principais sobre o processo 

já foram identificadas, e serão apenas validadas pela equipe, que fornecerá informações 

relevantes não identificadas na atividade de mapeamento. 

4.3.4. Missão clara e bem definida 

A missão clara e bem definida diz respeito aos objetivos do projeto e do 

mapeamento do processo. A organização precisa definir quais são os objetivos do 

projeto como um todo, porque o mapeamento do processo é importante e qual o 

resultado esperado. A clareza nos objetivos do processo trará confiança para os 

participantes, fazendo com que eles se tornem mais dispostos a contribuir com 

informações verdadeiras, de outro modo, o participante pode se sentir ameaçado, por 

achar que o objetivo irá identificar suas falhas pessoais. 

Assim como o objetivo do projeto é importante, também é importante definir os 

objetivos do mapeamento do processo em si, ou seja, o propósito de modelagem do 

processo. Posto que, com este objetivo bem definido, é mais fácil determinar o nível de 

detalhamento que o processo precisa ter, o que evita a perda de foco e tempo com a 

atividade de mapeamento e do projeto como um todo. 

4.4  CONSIDERAÇÕES DO CAPÍTULO 

Este capítulo apresentou a ferramenta de modelagem colaborativa proposta pelo 

pesquisador. Logo em seguida foi apresentado os detalhes sobre a execução do primeiro 

estudo de caso, que consistiu na utilização da ferramenta para mapeamento de 

processos de negócio. Os dados coletados a partir do estudo de caso permitiram a 

identificação dos problemas relacionados a fase de mapeamento de processos e 

relativos a utilização da ferramenta. Os problemas identificados foram categorizados, 

assim como as consequências decorrentes do problema. Por fim, a categorização das 

falhas e consequências permitiu a proposição de fatores críticos de sucesso para a 
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atividade de mapeamento de processos utilizando a ferramenta de modelagem 

colaborativa. 

Os problemas identificados e os fatores críticos de sucesso serviram de guia para 

a construção do framework para mapeamento de Processos As Is. O próximo capítulo 

apresenta o framework, criado pelo pesquisador, para auxiliar analistas de processo na 

execução da fase de mapeamento de processos. 
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5  UM FRAMEWORK PARA MAPEAMENTO DE PROCESSOS 

Esta seção corresponde ao objetivo central desta pesquisa, que consiste na 

construção de um framework, apoiado conceitos de design thinking, que auxilie o analista 

na condução correta do mapeamento de processos As Is. O propósito é definir um 

arcabouço, apoiado por ferramentas e artefatos, que prepare o analista para o 

mapeamento, utilizando como principal recurso a ferramenta de modelagem 

colaborativa, de modo a maximizar a participação da equipe na construção do processo. 

Deste modo, o framework pretende guiar o analista de processos na correta seleção de 

participantes, que estejam dispostos a contribuir com a modelagem e no correto 

mapeamento de processos utilizando a ferramenta de modelagem colaborativa.  

A construção do Framework só foi possível devido aos resultados obtidos no 

primeiro estudo de caso. A formatação da ferramenta de modelagem colaborativa; a 

identificação dos principais problemas relacionados a fase de mapeamento e suas 

consequências; e a definição dos fatores críticos de sucesso serviram de referência para 

que o pesquisador elaborasse o framework. 

Recapitulando os objetivos deste trabalho, o framework busca responder as 

questões de pesquisa: “QP3 - Como aumentar o engajamento e a participação da equipe 

durante a fase de mapeamento?” e “QP4 - Como melhorar a etapa de mapeamento do 

processo As Is?”. Contudo, os benefícios do Framework são analisados a partir dos 

resultados do segundo estudo de caso, apresentado no Capítulo 6. Nesta seção serão 

apresentadas as características gerais do framework, premissas para aplicação e o 

detalhamento das etapas para utilização. 

5.1  DESCRIÇÃO DO FRAMEWORK 

Esse Framework procura definir um arcabouço que possa ser utilizado na fase de 

mapeamento dos processos As Is. Tendo em vista que essa é uma fase extremamente 

importante no ciclo de vida de melhoria de processos, pois busca identificar como o 

processo realmente é executado dentro da organização. O mapeamento correto do 

processo As Is gera os subsídios necessários para que, nas fases posteriores de análise, 

as melhorias de modelagem do processo To Be possam ser executadas. 

A preocupação em propor um Framework para essa fase do mapeamento 

justifica-se pela ausência de guias de referência aptos a orientar o analista na realização 
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de mapeamento de processos centrados no humano, que possibilitem a colaboração 

direta do especialista de domínio no mapeamento e modelagem do processo. Assim, 

não respondendo de forma satisfatória questionamentos simples intrínsecos ao 

mapeamento centrado no humano, como por exemplo:  

 Como definir uma equipe adequada para o mapeamento colaborativo? 

 Como alinhar os participantes com os objetivos do mapeamento? 

 Como extrair dos participantes as informações relevantes do processo? 

 Como tirar o melhor proveito da ferramenta de modelagem colaborativa? 

O Framework inicialmente será direcionado apenas à fase de mapeamento e 

modelagem de processo As Is e tem por objetivo servir de guia para o analista na 

atividade de mapeamento de processos. A seguir são descritos os seus objetivos: 

 Identificar etapas necessárias para que a elicitação de processos seja 

realizada de forma a atingir os objetivos da organização; 

 Propor uma sequência apropriada de aplicação dessas etapas; 

 Definir o resultado esperado para cada etapa; 

 Orientar como cada etapa pode ser conduzida; 

 Sugerir artefatos e ferramentas que auxiliem na realização das etapas. 

O framework é organizado em duas etapas, conforme Tabela 11. Cada uma delas 

será detalhada na seção 5.4. 

Tabela 11 - Etapas do Framework 

1ª Etapa - Identificar Áreas, Funções e Participantes do processo. 

2ª Etapa - Mapeamento de processo As Is com modelagem colaborativa. 

 

Como forma de apresentação de cada etapa, foi definida uma estrutura de seções 

que obedecem o seguinte formato:  

 Descrição: explica de maneira geral a etapa; 

 Motivo: explica por que a etapa é importante; 

 Desafios: apresenta os desafios da etapa que precisam ser conhecidos; 

 Estrutura da etapa: define as entradas e saídas esperadas na etapa, assim 

como as ferramentas, técnicas e artefatos disponíveis; 
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o Entradas: define as entradas de informações e recurso necessários 

para que a etapa seja realizada; 

o Recursos: define ferramentas, técnicas e artefatos sugeridos para 

execução dessa atividade; 

o Saídas: define as informações e documentos esperados ao final da 

etapa; 

 Roteiro de execução: apresenta sugestões de como a etapa pode ser 

realizada. 

5.2  PREMISSAS PARA APLICAÇÃO DO FRAMEWORK 

As seguintes premissas devem ser consideradas para sua aplicação: 

 A organização precisa aplicar gestão por processos de negócio ou; 

 Estar disposta a implantar o modelo de gestão; 

 A Organização já deve ter definido os objetivos que buscam ser alcançados 

com o mapeamento dos processos; 

 Os processos que precisam ser mapeados já devem ter sido escolhidos e 

priorizados; 

 Alguma métrica sobre o processo escolhido precisa ter sido definida e seus 

dados coletados, para servirem de base para futuras comparações com o 

processo melhorado; 

 As áreas que tem envolvimento com processos precisam estar cientes do 

trabalho que será realizado e da disponibilidade de tempo necessária. 

5.3  LIMITES DO FRAMEWORK 

Como foi dito anteriormente, o Framework se propõe a auxiliar na fase de 

mapeamento do processo As Is. O Framework não irá abordar atividades que 

normalmente vem após o trabalho de modelagem do processo As Is, como por exemplo: 

 Validação externa do esboço do processo As Is modelado durante o 

mapeamento; 

 Modelagem final do processo As Is; 

 Identificação de melhorias no processo; 

 Modelagem do processo To Be. 
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Não significa que a análise para identificação de melhorias não possa ocorrer 

durante o mapeamento do processo As Is, mas não é recomendada, para evitar que o 

participante perca o foco no As Is, gerando informações que não reflitam o trabalho 

realmente executado. 

5.4  ETAPAS DO FRAMEWORK 

5.4.1. Identificar áreas, funções e participantes do processo 

Descrição 

Essa etapa procura auxiliar na identificação das áreas (setores da organização), 

funções (papéis distintos) e participantes (pessoas que desempenham papéis) chave no 

processo, com o objetivo de determinar a equipe de especialistas de domínio que 

ajudarão no mapeamento do processo. 

É importante ter em mente que a equipe escolhida deverá estar disposta a 

participar ativamente da atividade de mapeamento e modelagem. Dessa forma, os 

participantes escolhidos precisam ser pessoas não apenas dispostas a expor 

verbalmente seu conhecimento sobre o processo, mas também motivadas a colaborar 

diretamente na construção do modelo.  

 

Motivo 

A identificação das áreas, funções e participantes, assim como a escolha dos 

participantes é essencial para o mapeamento do processo AS IS. Pois os participantes 

atuam diretamente nas atividades do processo e representam a maior fonte de 

conhecimento. 

A aplicação do seguinte conceito de design thinking: 

 Equipes multidisciplinares: propondo uma forma de selecionar pessoas de 

diferentes áreas e funções ligadas ao processo, de modo a favorecer vários 

pontos de vista sobre o processo, possibilitando assim um detalhamento 

maior. 
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Desafios 

Os seguintes desafios são encontrados nessa etapa e precisam ser conhecidos: 

Identificar participantes com boa experiência na execução e gestão das atividades 

do processo; 

Identificar participantes engajados, que sejam motivados e estejam dispostos a 

auxiliar no mapeamento e na construção do modelo. 

 

Estrutura da etapa 

Essa etapa é composta pelo conjunto de Entradas, Recursos, e Saídas descritos 

na Tabela 12. 

Tabela 12 - Quadro referente a estrutura da primeira etapa do framework 

Entradas Recursos Saídas 

1. Lista de processos 

escolhidos; 

2. Especificação dos 

motivos para 

mapeamento dos 

processos. 

3. Partes interessadas da 

organização; 

4. Organograma funcional 

1. Formulário para 

identificação de papeis e 

pessoas; 

 

2. Técnicas de facilitação. 

Exemplo: 

 Entrevista; 

 Workshop. 

1. Mapa de áreas, 

funções e participantes; 

2. Lista de participantes 

da equipe de 

mapeamento. 

 

Entradas 

1. Lista de processos escolhidos: consiste na lista de processos escolhidos 

para mapeamento, junto com a prioridade de análise dos processos. Essa 

informação servirá de base para identificação das áreas que inicialmente farão 

parte do trabalho de mapeamento; 

2. Especificação dos motivos para mapeamento dos processos: consiste na 

definição clara dos motivos para mapeamento, assim como os objetivos que 

buscam ser alcançados. Adicionalmente, pode conter uma descrição breve de 

cada processo, com as áreas da organização que participam do processo; 
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3. Partes interessadas da organização: consiste na lista de partes 

interessadas pelo trabalho, geralmente são os patrocinadores. É importante 

ser identificado, pois são elementos chave para garantia de mobilização da 

organização no projeto; 

4. Organograma funcional: consiste na árvore funcional da organização, é 

importante para identificar as pessoas chaves de cada área envolvida com o 

processo. 

 

Recursos 

1. Formulário para identificação de papeis e pessoas (Apêndice E): 

consiste em um artefato desenvolvido pelo próprio pesquisador, com o 

objetivo principal de auxiliá-lo na atividade de identificação dos papeis e 

pessoas chave envolvidas com o processo. O formulário é específico por 

processo, devendo ser preenchido pelo líder/gerente de cada área envolvida. 

A estrutura do formulário consiste na descrição dos objetivos do formulário, 

escopo inicial do processo, áreas envolvidas no processo, objetivos da 

organização para com o mapeamento do processo e um conjunto de 

questões que objetivam fazer com que o líder reflita sobre o papel da sua 

área dentro do processo e identifique de forma clara os participantes do 

processo. A Tabela 13 apresenta as questões do formulário. 

Tabela 13 - Questões do formulário para identificação de papeis e pessoas 

Q1 - De forma geral, qual o objetivo do seu setor?  

Q2 - De forma geral, como o seu setor participa do Processo?  

Q3 - Você identifica mais algum objetivo, além dos citados acima, para 

mapeamento do processo? 

Q4 - Quais colaboradores da sua área estão envolvidos diretamente 

no processo? 

Q5 - Qual a função do colaborador? 

Q6 - De forma geral, como o colaborador participa do processo? 

Q7 - A quanto tempo o colaborador trabalha no processo? 
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Q8 - O colaborador é comunicativo e disponível a participar do 

mapeamento? 

 

2. Técnicas de facilitação: listamos duas técnicas que podem auxiliar o 

analista de processos durante a etapa. 

a. Entrevista: para auxílio na coleta de informações sobre as áreas, 

papeis e participantes envolvidos no processo; 

b. Workshop: para apresentação dos objetivos gerais do trabalho e 

aplicação do formulário para identificação de papeis e pessoas. 

 

Saídas 

1. Mapa de Áreas, Funções e Participantes: consiste na compilação de todos 

os formulários preenchidos, por processo. O objetivo é reunir em um 

documento o mapeamento de todas as pessoas envolvidas com o processo, 

de modo a permitir uma análise aprofundada dos candidatos a participante da 

equipe de mapeamento. 

2. Lista de participantes da equipe de mapeamento: consiste na identificação 

dos participantes da equipe de mapeamento. A participação de cada pessoa 

deve ser validada pelo respectivo líder e confirmada com a própria pessoa. 

 

Roteiro de execução 

Convocar os líderes de cada área para um workshop, com objetivo de apresentar 

a lista de processos escolhidos, os motivos da organização para mapeamento desses 

processos, a metodologia de trabalho e o formulário para identificação de papéis e 

pessoas. 

Após o workshop, enviar um email para cada líder, contendo, em anexo, o 

formulário para identificação de papéis e pessoas e definindo um prazo para seu 

preenchimento. Observação, o formulário deve ser exclusivo para cada processo de 

negócio que será mapeado, portanto, se a área está envolvida em mais de um processo, 

recomenda-se o envio de um formulário específico de cada processo. 

Com base nos questionários preenchidos, realizar a compilação dos dados para 

montar o mapa de áreas, funções e pessoas relacionadas diretamente ao processo. 
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Com o Mapa pronto, o próximo passo é montar uma classificação dos candidatos 

a participarem da equipe de mapeamento. Para a escolha dos participantes, é 

importante: 

 Montar uma equipe heterogênea, com participantes das principais áreas e 

funções. Para fornecer diferentes pontos de vista do processo; 

 Escolher participantes que completem o conhecimento sobre o processo; 

 Escolher participantes que sejam motivados e comunicativos; 

 Montar equipes de 2 a 4 participantes; 

 Convidar participantes com visões gerenciais e operacionais; 

 Preferir participantes que trabalhem a mais tempo no processo; 

Realizar uma entrevista com cada líder para apresentar a lista de candidatos, 

solicitar aprovação do líder e confirmar a participação diretamente com cada pessoa 

escolhida. 

Por fim, enviar um email para os patrocinadores, líderes e participantes das 

equipes, reportando o relatório da etapa, a agenda das atividades de mapeamento e a 

lista de participantes da equipe de mapeamento. 

5.4.2. Mapeamento do processo As Is com modelagem colaborativa 

Descrição 

Essa etapa descreve as atividades necessárias para que o processo As Is possa 

ser mapeado. Para que seja efetiva, é importante que essa etapa consiga envolver todos 

os participantes no esforço conjunto de mapear o processo utilizando a ferramenta de 

modelagem colaborativa. Para isso, é necessário que o analista consiga promover a 

colaboração ativa do participante, de modo a extrair o máximo de informações relevantes 

e insights sobre o processo.  

Foi proposta para abordagem dessa etapa a aplicação da ferramenta de 

modelagem colaborativa, dessa forma o analista de processos realiza a modelagem do 

processo em conjunto com os participantes, durante a fase de mapeamento. O objetivo 

não é obter o processo As Is modelado em sua versão final, mas auxiliar na identificação 

de detalhes sobre o processo de modo a permitir no futuro uma modelagem final mais 

adequada. 
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Motivo 

O mapeamento do processo As Is é importante porque permite aos participantes 

revisarem como o trabalho é realizado, apresentando ainda informações necessárias 

para futura análise de melhorias do processo. Como a principal fonte de conhecimento 

sobre o processo são as pessoas que o executam e controlam, é importante engajar o 

participante na atividade de mapeamento, de modo que ele se sinta parte do 

conhecimento que está sendo construído, no caso, o modelo do processo.  

A aplicação dos seguintes conceitos de design thinking: 

 Centrado no humano: garantindo que as pessoas sejam o centro do 

mapeamento; 

 Colaborativo: garantindo que todos colaborem para a construção coletiva do 

mapeamento e modelagem do processo, fazendo com que o participante se 

sinta responsável pelo resultado do trabalho;  

 Experimental: utilizando a ferramenta de modelagem colaborativa para 

quebrar barreiras, permitindo que especialistas de domínio realizem a 

modelagem do processo; 

  Reflexivo: a partir da construção do esboço do modelo durante o mapeamento 

do processo, permitir que o processo seja observado de diferentes ângulos, 

permitindo assim mais reflexões; 

 Promover o pensamento por processos: fazendo uma introdução sobre o BPM, 

a notação BPMN e garantindo que a equipe modele um esboço do processo. 

 

Desafios 

Os seguintes desafios são encontrados nessa etapa e precisam ser conhecidos: 

 Mapeamento do processo As Is: processo como ele é e não como deve ser. 

É comum o participante descrever o processo ideal, e não o processo 

realmente executado. Isso provavelmente irá mascarar falhas no processo e 

impedir a identificação de melhorias. 

 Engajamento do participante: como engajar o participante e fazer com que 

ele participe ativamente no mapeamento do processo? 

 Utilização da ferramenta de modelagem colaborativa: como garantir a 

correta utilização da ferramenta de modelagem e fazer com que ela favoreça 

a construção do conhecimento sobre o processo? 
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 Explicação dos conceitos de modelagem de processo: como resumir os 

conceitos de modelagem de processo, para os participantes que desconhecem 

notações de modelagem, de modo a permitir uma explicação mínima 

necessária para que seja realizado o mapeamento e modelagem colaborativa? 

 Não fazer suposições: por mais familiar que o processo pareça para o 

analista de processos, é muito importante que ele não faça suposições sobre 

o comportamento do processo. Pois isso pode provocar viés na resposta do 

participante e comprometer a fidelidade do processo modelado. Uma sugestão 

é fazer perguntas mais abertas, por exemplo: Em vez de perguntar “Após 

recebimento da proposta, o usuário deve enviá-la para aprovação da gerência, 

certo?” pode ser perguntado “O que deve ser feito após o recebimento da 

proposta?”, existe uma diferença sutil entre as duas perguntas, mas que pode 

comprometer completamente a resposta do entrevistado. Na primeira 

pergunta, o usuário pode ser induzido a responde apenas que está correto, 

sem pensar em outras ações que podem ocorrer, enquanto que na segunda 

forma o usuário é conduzido a responder o procedimento seguinte a atividade 

de recebimento. 

 Definir objetivos claros: a falta de um objetivo claro leva a modelos sem 

conexão com prioridades ou necessidades; 

 Mapear sem um contexto de comunicação de processos bem definido: é 

necessário identificar o propósito do processo, o que ele faz e como faz antes 

de identificar e descrever suas atividades detalhadamente. 

 Não identificar e organizar as partes antes de modelá-las: uma abordagem 

de decomposição sucessiva de “entenda o todo – entenda as partes – escolha 

uma parte” auxilia na organização e compreensão do modelo; 

 Não ter critério para definir o nível de detalhamento adequado ao objetivo 

da modelagem: partir diretamente para os detalhes pode levar à construção 

de modelos muito grandes e de difícil compreensão. 
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Estrutura da etapa 

Essa etapa é composta pelo conjunto de Entradas, Recursos, e Saídas descritos 

na Tabela 14. 

Tabela 14 - Quadro referente a estrutura da segunda etapa do framework 

Entradas Recursos Saídas 

1. Especificação dos 

motivos para 

mapeamento dos 

processos; 

2. Equipe de 

mapeamento; 

1 Ferramenta para 

modelagem colaborativa 

de processos; 

2. Relatório de 

mapeamento do 

processo; 

3. Técnica de facilitação: 

 Workshop; 

1. Esboço do processo As 

Is. 

2. Relatório de 

mapeamento do processo 

preenchido; 

 

 

Entradas 

1. Especificação dos motivos para mapeamento dos processos: consiste na 

definição clara dos motivos para mapeamento, assim como os objetivos que 

buscam ser alcançados. Adicionalmente, pode conter uma descrição breve de 

cada processo, com as áreas da organização que participam do processo; 

2. Equipe de mapeamento: consiste nos participantes escolhidos para a 

atividade; 

 

Recursos 

1. Ferramenta para modelagem colaborativa de processos: consiste na 

ferramenta definida na seção 4.1; 

2. Relatório de mapeamento do processo (Apêndice C): consiste em um 

artefato desenvolvido pelo próprio pesquisador, com o objetivo principal de 

servir como diário da atividade de mapeamento. Sua estrutura possui um 

conjunto de questões para guiar o entrevistador durante a atividade de 

mapeamento do macro processo.  

3. Workshop: técnica de facilitação para mapeamento do processo. 
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Saídas 

1. Esboço do processo As Is: consiste no esboço do processo modelado pelos 

participantes, utilizando a ferramenta para modelagem colaborativa de 

processos; 

2. Relatório de mapeamento do processo preenchido: consiste no relatório 

preenchido com as informações relevantes sobre o processo, obtidas durante 

a atividade de mapeamento.  

 

Roteiro de execução 

A etapa de mapeamento do processo é bem delicada. Portanto, é proposto uma 

sequência de 4 fases para que o analista de processo possa realizá-la de forma a atingir 

os objetivos do trabalho. São elas: 

 1 ª Fase: Preparação para o mapeamento; 

 2ª Fase: Introduzir a equipe; 

 3ª Fase: Mapear o Macro Processo; 

 4ª Fase: Mapear o Detalhamento do Processo. 

Cada uma dessas fases é detalhadamente explicada a seguir: 

1 ª Fase: Preparação para o mapeamento. 

A preparação para a atividade de mapeamento é muito importante e demanda 

atenção. A equipe de mapeamento precisa de um ambiente apropriado e preparado. A 

seguir são apresentadas algumas instruções: 

 Selecionar o ambiente: é importante selecionar um ambiente livre de 

distrações; 

 Garantir disponibilidade total dos participantes: é importante garantir que todos 

os participantes estejam completamente dedicados a atividade durante o 

período proposto; 

 Ter dois analistas de processo: ter dois analistas para a fase é recomendável, 

pois enquanto um conduz o mapeamento, o outro toma nota de todos os 

detalhes sobre o processo e auxilia nos questionamentos. Essas funções não 

precisam ser rígidas, mas é importante serem alinhadas previamente para a 

atuação de cada analista; 

 Definir os padrões de coleta de informação: devem ser definidos para 

determinar quais informações serão coletadas, por quem, a forma como será 
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validada, a maneira como será armazenada e organizada, a forma como será 

atualizada e como será utilizada; 

 Preparar a ferramenta de modelagem: é importante preparar a ferramenta de 

modelagem de modo que ela se encontre pronta para uso e ao alcance do 

participante durante a atividade de modelagem (Figura 11). 

 

2ª Fase: Introduzir a equipe. 

O analista de processos inicia o workshop para mapeamento do processo 

realizando uma apresentação para introduzir a equipe nos conceitos essenciais à 

realização da tarefa, listados abaixo: 

 Apresentar os objetivos da organização com a realização desse trabalho; 

 Apresentar a metodologia que será usada para a atividade de mapeamento; 

 Apresentar as técnicas e ferramentas utilizadas; 

 Apresentar os conceitos básicos sobre BPM; 

 Apresentar os conceitos básicos sobre modelagem de processos e BPMN. 

O objetivo é esclarecer os participantes sobre a importância de se proceder o 

mapeamento do processo, alinhar as expectativas sobre o trabalho e nivelar o 

conhecimento. A sugestão é que essa fase não dure mais do que 20 minutos, não 

comprometendo a objetividade do mapeamento. 

 

3ª Fase: Mapear o Macro Processo. 

Nessa fase devem ser identificadas as principais características e macro tarefas 

do processo. As informações relevantes sobre a entrevista devem ser registradas no 

relatório de mapeamento do processo.  

Nesse momento, o analista deve realizar uma entrevista semiestruturada, 

conduzida por questões que ajudem a compreender o escopo geral do processo. As 

seguintes questões podem ser utilizadas para identificação do Macro Processo: 

 Por que o processo é importante para a organização? 

 Quem é o cliente do processo? 

 Qual é a expectativa do cliente com o processo?  

 Quem são os fornecedores do processo? 

 Como/quando o processo se inicia? 

 Como/quando o processo termina? 
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 Qual o escopo geral do processo e as atividades mais importantes? Tente não 

passar de 6 macro tarefas. 

Após as questões fundamentais para a mapeamento do macro processo terem 

sido respondidas, o participante deve sumarizar o entendimento do macro processo e 

suas principais atividades. 

 

4ª Fase: Mapear o Detalhamento do Processo. 

Agora é o momento de começar a detalhar o processo. Nesse ponto, o macro 

processo é mapeado e, com base nele, será iniciado o desdobramento de cada macro 

tarefa, para encontrar tarefas mais detalhadas, responsáveis, interações, transições, 

regras e eventos do processo. 

Primeiramente, é necessário apresentar os elementos de modelagem da 

ferramenta, recordando os conceitos básicos de BPMN. Para demonstrar a utilização da 

ferramenta aos participantes, como sugestão o analista pode modelar o macro processo 

no topo do quadro branco. Desse modo, ao mesmo tempo que ele estará demonstrando 

a utilização da ferramenta, estará criando um guia de referência para o mapeamento do 

processo detalhado. Adicionalmente, o analista também pode desenhar a swinlane do 

processo e a raia da primeira função-participante identificada e, logo em seguida, 

posicionar o evento de início do processo. 

Após isso, os participantes devem ser encorajados a conduzir a atividade de 

detalhamento do processo a partir do macro processo. Para isso, a técnica de top-down 

design pode auxiliar na descoberta de mais detalhes sobre a macro tarefa, pois com ela 

cada tarefa do macro processo é questionada até que seja coletado o nível de 

detalhamento desejado.  

O analista de processos pode intervir fazendo os questionamentos sobre o 

processo que está sendo modelado pelos participantes, como forma de garantir o uso 

correto dos conceitos de modelagem. Mas, é importante que ele não interfira na 

modelagem tirando conclusões sobre atividades e conduzindo a construção do modelo, 

pois isso pode causar a diminuição da participação dos especialistas do negócio e torná-

los observadores da atividade de modelagem. 

Adicionalmente, sempre que necessário o analista pode introduzir um elemento 

mais específico do BPMN, para enriquecer ainda mais o processo. Para isso, ele deve 

adaptar o elemento base (exemplo: transformando uma tarefa básica em uma tarefa de 
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usuário ou tarefa manual), desenhando o símbolo correspondente à tarefa mais 

especializada. Contudo, a apresentação do conceito deve ser feita para o usuário, e seu 

entendimento deve ser confirmado, para que o conhecimento possa ser replicado em 

outra necessidade. 

Durante toda a atividade, pontos críticos do processo e pontos de falha devem ser 

identificados e apontados no modelo do processo, mas é muito importante que as 

melhorias do processo não sejam abordadas nessa atividade, para evitar que o 

participante contamine o processo As Is com insights sobre melhoria que não reflitam o 

real processo executado. 

Assim que o processo tiver sido detalhado, o analista deve validar o processo 

modelado, para isso, o analista de processos pode solicitar que os participantes 

sumarizem verbalmente o processo modelado, do início ao fim, com o objetivo de 

verificar se nenhuma parte do processo ficou sem ser mapeada. Também é importante 

recorrer aos objetivos do mapeamento, para validar se o detalhamento do processo 

atende aos objetivos definidos. 

Nas considerações finais, o mapeamento de processo pode ser utilizado para 

documentar um processo de forma ampla ou até os mínimos detalhes de trabalho. O 

nível de detalhamento que o processo precisa ter dependerá diretamente dos objetivos 

de mapeamento do processo. Por exemplo: 

 Solucionar gargalos específicos; 

 Identificar oportunidades de melhoria; 

 Entendimento sobre o fluxo de trabalho; 

 Produção de manuais para orientação e treinamento de novos funcionários; 

 Estabelecer e documentar melhores práticas. 

Não cabe à metodologia de trabalho proposto nessa pesquisa definir padrões para 

identificar qual o nível de mapeamento adequado para cada objetivo. A percepção sobre 

o atingimento do nível deverá partir do analista de processos. 

Para auxiliar o mapeamento do processo, as seguintes questões sobre as 

atividades do processo podem ser levantadas: 

 O que está sendo feito? 

 Quando é necessário ser feito? 

 Quem precisa fazer isso? 
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 Onde está sendo feito? 

 Quanto tempo é necessário para ser feito? 

 Como está sendo feito? 

 Por que está sendo feito dessa forma?  

Estas perguntas são originárias da técnica 5W2H (What?, Why?, Who?, When?, 

Where?, How? e How much?), usada amplamente no contexto de gestão de processos 

e projetos. 

5.5  CONSIDERAÇÕES DO CAPÍTULO 

Este capítulo descreveu em detalhes o framework proposto pelo pesquisador. 

Foram descritos os objetivos do framework, assim como suas premissas e limites para 

aplicação. As etapas do framework foram descritas em detalhe, de modo que o analista 

poderá entender em detalhes como conduzir a etapa de escolha das equipes de 

mapeamento e execução da atividade de mapeamento. 

O próximo capítulo apresenta o segundo estudo de caso desta pesquisa, relativo 

a utilização do framework dentro de uma organização para mapeamento de processos 

de negócio reais. 
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6  ESTUDO DE CASO 2: APLICAÇÃO E VALIDAÇÃO DO FRAMEWORK 

Esta seção tem o objetivo de relatar a experiência do segundo estudo de caso. 

Como foi descrito na seção 3.3.2, esse estudo de caso aplicou o framework no contexto 

real de mapeamento de processos, tendo por objetivo avaliar os benefícios da utilização 

do framework para mapeamento de processos As Is com modelagem colaborativa. 

A realização desse estudo de caso contribuiu para obter as respostas das 

seguintes questões de pesquisa: 

 QP3 - Como aumentar o engajamento e a participação da equipe durante a 

fase de mapeamento? 

 QP4 - Como melhorar a etapa de mapeamento do processo As Is? 

Durante o estudo de caso, foi realizada uma atividade referente à primeira etapa 

do framework “Identificar áreas, funções e participantes do processo”, assim como quatro 

workshops para mapeamento de processos As Is. 

O workshop para mapeamento de processos foi executado de duas formas 

distintas, conforme descrição abaixo: 

 Mapeamento com modelagem colaborativa: nessa forma, a atividade de 

mapeamento foi realizada exatamente conforme o roteiro de execução 

apresentado na seção 5.4.2, que descreve o framework; 

 Mapeamento tradicional: nessa forma a atividade de mapeamento foi realizada 

da maneira tradicional, sem a utilização da ferramenta de modelagem. 

O propósito dessa variação foi avaliar possíveis benefícios da utilização da 

ferramenta de modelagem colaborativa. Todos os roteiros de execução desse estudo de 

caso constam no Apêndice D. 

6.1  EXECUÇÃO DO FRAMEWORK 

O segundo estudo de caso fez parte do projeto de mapeamento dos processos da 

organização, com o intuito de analisar a aderência ao novo ERP que seria adquirido. 

Como dito anteriormente, essa empresa se encontrava no nível 0 de maturidade BPM, 

conceito apresentado na seção 2.1.1, nela não era realizada a gestão de processos, de 

modo que os mesmos se encontravam desestruturados e não padronizados, também 

não existiam modelos para representação dos processos analisados. 
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Nesse contexto, a primeira fase desse projeto foi realizada com o objetivo de 

definir o escopo do projeto, que consistia basicamente em escolher as áreas da 

organização que inicialmente receberiam o novo ERP. Para isso, foram realizadas várias 

reuniões entre a equipe de especialistas em ERP, a equipe de analistas interna e a 

diretoria financeira, principal patrocinador do projeto. Por fim, o escopo aprovado 

englobou as seguintes áreas da empresa: 

 Contabilidade, fiscal e patrimônio; 

 Financeira; 

 Folha de pagamento e Ponto (Recursos humanos); 

 Compras e Estoque (Suprimentos); 

 Logística. 

O passo seguinte foi realizar a identificação dos processos de cada área, que 

estariam inseridos no ERP. Esses processos, em especial, precisariam ser mapeados 

para que fosse possível realizar a análise de aderência do processo ao novo ERP. A 

identificação dos processos foi feita em conjunto pelo especialista em ERP e analista 

interno sendo a escolha dos processos validada pelo patrocinador do projeto. 

No total foram identificados 25 processos que necessitavam de análise de 

aderência. Para esses processos, mostrou-se necessário mapear em detalhes como o 

processo é executado, observando atividades realizadas em sistemas, atividades 

manuais, retrabalhos devido à deficiência do software atual e regras de negócio 

relacionadas ao processo. 

Nesse contexto, o analista interno e também pesquisador deste trabalho, propôs 

que uma parte dos processos fosse realizada utilizando o framework desenvolvido pelo 

pesquisador. Como o objetivo principal era investigar os benefícios do framework, era 

necessário que as atividades seguissem o rigor metodológico definido a partir do 

protocolo de estudo de caso.  

Desse modo, foi realizada uma apresentação para o patrocinador do projeto, 

apresentando os benefícios do framework e o seu total alinhamento com as atividades 

que precisavam ser realizadas. Ademais, também foram expostos o processo de coleta 

de dados e o cronograma previsto para realização das atividades. Por fim, ainda foram 

apresentados um esquema de processos por área, que seriam mapeados utilizando o 

framework e seguindo o protocolo de estudo de casos. O patrocinador então aprovou o 

estudo de caso para os processos apresentados na Tabela 14.  
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Tabela 15 - Processos de negócio para o segundo estudo de caso 

Processo Área envolvida 

Faturamento de contratos Gestão elétrica e 

financeira 

Contratação de 

funcionário 

Recursos humanos 

Manutenção de frota Logística e financeira 

Compras Suprimentos e financeira 

 

O passo seguinte foi a execução do framework e do estudo de caso. Para marcar 

o início do estudo do estudo de caso, todos os líderes das áreas envolvidas foram 

convidados a participar da reunião de abertura para início das atividades, a qual contou 

com 6 líderes e o patrocinador do projeto. 

Durante a reunião foram apresentadas a lista de processos escolhidos, os motivos 

da organização para mapeamento desses processos, a metodologia de trabalho e a 

estrutura do formulário para identificação de papeis e pessoas. Por fim, foram definidas 

as datas limites para devolução do formulário preenchido e realização de cada workshop 

para mapeamento de processo. 

Após a reunião de abertura foi enviado um email para cada líder, contendo, em 

anexo, o formulário para identificação de papeis e pessoas, à apresentação utilizada na 

reunião e o calendário preliminar das atividades de mapeamento. A medida que os 

formulários iam sendo devolvidos, o mapa de áreas, funções e participantes ia sendo 

montado. 

Com base nos mapas de cada processo, o pesquisador se reuniu com cada líder 

de área para definir a equipe de mapeamento. A medida que os participantes iam sendo 

definidos, o pesquisador ia confirmando pessoalmente a participação da pessoa 

escolhida. 

Assim que todas as equipes foram definidas, o pesquisador enviou um email para 

o patrocinador, líderes e participantes das equipes, reportando o relatório da etapa, a 



95 

 

agenda das atividades de mapeamento e a lista de participantes de cada equipe de 

mapeamento. 

Por fim, o pesquisador enviou para os líderes envolvidos na atividade de seleção 

dos participantes, um email contendo o link com o questionário para avaliação da etapa 

(Apêndice C). 

O próximo passo foi realizar o workshop para mapeamento de cada processo. O 

processo de faturamento de contratos foi o primeiro processo mapeado, o workshop foi 

realizado conforme Tabela 16, exposta adiante. 

Anteriormente a cada workshop de mapeamento, o pesquisador enviou para os 

participantes da equipe de mapeamento, um email contendo o link para o questionário 

para avaliação preliminar (Apêndice A). Do mesmo modo, ao final de cada workshop de 

mapeamento, foi enviado questionário para avaliação da etapa (Apêndice C). 

Tabela 16 - Relatório do workshop para mapeamento do processo de Faturamento 

Descrição Workshop para mapeamento do processo de Faturamento de 

Contratos 

Forma Mapeamento tradicional 

Duração Cada fase teve a seguinte duração: 

● 35 minutos para introduzir os conceitos e objetivos do 

trabalho; 

● 32 minutos para mapeamento do macro processo; 

● 87 minutos para mapeamento sem modelagem do 

processo. 

 

Tempo total: 2:34 horas. 

Objetivo 

Inicial 

Identificar o processo, partindo da medição do contrato, 

aprovação do faturamento pela contratante, lançamento no 

contas a pagar, recebimento até a conciliação. 

Participantes 3 participantes: 

● 1º líder de elétrica, trabalha a mais de 4 anos na empresa. 

● 2º líder de elétrica, trabalha a mais de 3 anos na empresa. 
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● 1 supervisor de contas a receber, trabalha a mais de 4 

anos na empresa. 

Observações À atividade foi realizada conforme planejado pelo roteiro de 

execução da etapa. 

 

Todos os participantes participaram ativamente fornecendo 

informações sobre suas atividades. 

 

Relato dos participantes: 

● Os participantes declararam desconhecer os 

procedimentos internos do outro setor para execução do 

processo; 

● Os participantes demonstraram interesse em conhecer o 

trabalho realizado pelo outro setor;  

 

O segundo processo a ser mapeado foi o processo de compras, o workshop foi 

realizado conforme Tabela 17. A Figura 16 apresenta o processo totalmente modelado 

pelos participantes. 

Tabela 17 - Relatório do workshop para mapeamento do processo de Compras 

Descrição da 

Atividade 

Workshop para mapeamento do processo de Compras 

Forma Mapeamento com modelagem colaborativa 

Duração Cada fase teve a seguinte duração: 

● 33 minutos para introduzir os conceitos e objetivos do 

trabalho; 

● 28 minutos para mapeamento do macro processo; 

● 160 minutos para mapeamento sem modelagem do 

processo. 

 

Tempo total: 3:41 horas. 
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Objetivo 

Inicial 

Identificar todas as fases do processo, desde o surgimento da 

necessidade de compra, cotação, aprovação, pagamento até a 

entrega. 

Participantes 2 participantes: 

● Líder de Suprimentos, trabalha a mais de 2 anos na 

empresa. 

● Supervisor de contas a pagar, trabalha a mais de 4 anos 

na empresa. 

Observações À atividade foi realizada conforme planejado pelo roteiro de 

execução da etapa. 

 

Todos os participantes participaram ativamente fornecendo 

informações sobre suas atividades. Ambos os participantes 

interagiram de forma consistente com a ferramenta de 

modelagem colaborativa, cada um descrevendo as atividades do 

seu departamento/ setor e acompanhando a descrição das 

atividades do outro participante. 

 

Apesar da duração longa, nenhum dos participantes se mostrou 

desmotivado ou desinteressado. 
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Figura 16 - Processo de compras modelado pelos participantes 

 

Fonte: do Autor 

O terceiro processo a ser mapeado foi o processo de manutenção de frota, o 

workshop foi realizado conforme Tabela 18. 

Tabela 18 - Relatório do workshop para mapeamento do processo de Manutenção de frota 

Descrição da 

Atividade 

Workshop para mapeamento do processo de Manutenção de 

frota 

Forma Mapeamento tradicional 

Duração Cada fase teve a seguinte duração: 

● 38 minutos para introduzir os conceitos e objetivos do 

trabalho; 

● 13 minutos para mapeamento do macro processo; 

● 90 minutos para mapeamento sem modelagem do 

processo. 

 

Tempo total: 2:21 horas. 

Objetivo 

Inicial 

Identificar o processo, desde a parada do veículo por falha 

mecânica, até o conserto do veículo e pagamento do fornecedor. 
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Participantes 2 participantes: 

● Coordenador do transporte responsável pela gestão dos 

ativos de frota, trabalha a mais de 3 anos na empresa. 

● Coordenador do transporte responsável pelas aprovações 

das ordens de serviço, trabalha a mais de 4 anos na 

empresa. 

Observações À atividade foi realizada conforme planejado pelo roteiro de 

execução da etapa. 

 

O workshop contava inicialmente com a participação do 

departamento financeiro, mas foi observado que as atividades de 

pagamento relacionadas ao processo são as mesmas mapeadas 

no processo de compras. Portanto, o processo de pagamento foi 

incluído como um subprocesso do processo de manutenção de 

frota. Sendo mapeado apenas o processo de manutenção do 

veículo. 

 

Apesar da seleção dos participantes ter passado por todo o rigor 

da primeira etapa, a equipe de mapeamento ainda não estava 

completa. Percebeu-se que era extremamente necessário a 

participação de um coordenador de transporte operacional, para 

relatar com mais detalhes a atividade de identificação do 

problema, contato com o fornecedor e envio para conserto. 

 

O quarto e último processo a ser mapeado foi o processo de contratação, o 

workshop foi realizado conforme Tabela 19. 

Tabela 19 - Relatório do workshop para mapeamento do processo de Contratação 

Descrição da 

Atividade 

Workshop para mapeamento do processo de Contratação 

Forma Mapeamento com modelagem colaborativa 

Duração Cada fase teve a seguinte duração: 
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● 37 minutos para introduzir os conceitos e objetivos do 

trabalho; 

● 19 minutos para mapeamento do macro processo; 

● 88 minutos para mapeamento com modelagem do 

processo. 

 

Tempo total: 2:24 horas. 

Objetivo 

Inicial 

Identificar todas as fases do processo, desde a autorização da 

contratação até a efetivação do contrato de trabalho. 

Participantes 3 participantes: 

● Supervisor de RH, trabalha a mais de 5 anos na empresa; 

● 1º assistente administrativo, trabalha a mais de 3 anos na 

empresa; 

● 2º assistente administrativo, trabalha a 1 mês na empresa; 

Observações A atividade foi realizada conforme planejado pelo roteiro de 

execução da etapa. 

 

A fase de introdução dos conceitos e objetivos do trabalho e a 

fase de mapeamento do macro processo também contaram com 

a participação da líder do RH e da psicóloga da empresa. 

 

Durante a fase de seleção, os participantes candidatos foram o 

supervisor de RH e o assistente administrativo mais antigo. Mas 

a líder do setor solicitou a participação do novo assistente 

administrativo, com o objetivo de partilhar o conhecimento. 

 

O modelo foi praticamente todo construído pelo assistente 

administrativo mais antigo, o supervisor contribuiu de forma 

indireta, fornecendo informações relevantes sobre o processo. 

Enquanto que o assistente administrativo mais novo participou 

como ouvinte. 
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Durante o mapeamento do processo foi identificado que o 

processo de contratação para funcionários da filial é ligeiramente 

diferente do processo de contratação de funcionários para a 

matriz. Dessa forma, as duas variações do processo foram 

modeladas. A ferramenta de modelagem se mostrou prática e 

versátil, permitindo que a variação do processo fosse modelada 

de forma rápida. 

 

A Figura 17 apresenta o processo de contratação para matriz, 

enquanto que a Figura 18 apresenta o processo de contratação 

para a filial. 
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Figura 17 - Processo de contratação para a matriz modelado pelos participantes 

 

Fonte: do Autor. 

Figura 18 - Processo de contratação para a filial modelado pelos participantes 

 

Fonte: do Autor. 

6.2  RESULTADOS 

Esta seção apresentará os resultados do segundo estudo de caso. Primeiramente 

será apresentado o perfil dos participantes que integraram as equipes de mapeamento. 

Em seguida serão apresentados os resultados da primeira etapa do framework, que 
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corresponde a Identificar áreas, funções e participantes do processo. Por fim, serão 

apresentados os resultados da segunda etapa do framework, que corresponde ao 

mapeamento de quatro processos As Is. Tais resultados buscam firmar as respostas das 

questões de pesquisa QP3 e QP4. 

6.2.1. Perfil dos participantes 

O segundo estudo de caso contou com a participação de 10 funcionários da 

empresa em que foram conduzidos os mapeamentos de processo. O perfil dos 

participantes foi determinado a partir das informações coletadas no formulário para 

identificação de papéis e pessoas (Apêndice E) e do questionário para avaliação 

preliminar (Apêndice A). O objetivo do questionário foi identificar o perfil dos participantes 

envolvidos na atividade de modelagem, para entender o nível de conhecimento existente 

sobre BPM e modelagem de processos. Portanto, não será feita uma análise dos 

participantes da primeira etapa do framework, que contou com a presença de seis 

gestores de área e do patrocinador do projeto. 

Com relação à função de cada participante, pode-se observar na Figura 19 que 

80% dos participantes possuem alguma função de coordenação e gestão. Essa 

quantidade beneficia o mapeamento, pois esse tipo de participante já trabalhou ou ainda 

trabalha no operacional do processo e coordena e gerencia as atividades do processo. 

Figura 19 - Distribuição dos participantes por função 

 

Fonte: do Autor. 

Com relação ao tempo de experiência dos participantes, a primeira etapa do 

framework garantiu uma seleção de participantes mais experientes, com 90% dos 
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participantes com mais de 2 anos de experiência na área (Figura 20). Entretanto, por 

solicitação da gestora, admitiu-se, excepcionalmente, a presença de um participante com 

menos de um ano na empresa, que participou do mapeamento do processo de 

contratação apenas como ouvinte. 

Figura 20 - Distribuição dos participantes por tempo na empresa 

 

Fonte: do Autor. 

Com relação ao conhecimento dos participantes na atividade de mapeamento de 

processos, gestão de processos e modelagem de processos, foi possível identificar que 

nenhum dos participantes havia participado de uma atividade de mapeamento de 

processos como analista de processos, e que apenas 40% dos participantes havia 

participado como participante, e apenas em atividades de mapeamento tradicional 

(Figura 21). Portanto, todos os participantes desconheciam alguma técnica de 

modelagem semelhante à proposta pelo pesquisador. 
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Figura 21 - Experiência dos participantes com atividades de modelagem 

 

Fonte: do Autor. 

Grande parte dos participantes entendia de forma básica os conceitos de gestão 

de processos, mas nunca haviam utilizado na prática (Figura 22). Isso reforça a 

importância de uma introdução sobre o tema para nivelamento do conhecimento e da 

proposta do trabalho. 

Figura 22 - Experiência dos participantes em BPM 

 

Fonte: do Autor. 

Os mesmos participantes que haviam participado de atividades de mapeamento 

e conheciam de forma básica o BPMN (Figura 23). Nenhum dos participantes havia 

utilizado BPMN para modelagem de processos antes. 

20%

80%

Você possui algum conhecimento prévio (artigos, 
livros ou no dia a dia) sobre gestão de processos 

de negócio?

Não. Sim, básico para entendimento.
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Figura 23 - Conhecimento em BPMN 

 

Fonte: do Autor. 

Por fim, foi identificado que 90% dos participantes já conhecia alguma linguagem 

para modelagem de fluxos e que 40% deles já haviam se utilizado desta técnica para 

modelar processos ou atividades (Figura 24). 

Figura 24 - Conhecimento em alguma linguagem de modelagem 

 

Fonte: do Autor. 

A identificação do conhecimento prévio do participante foi importante para 

determinar o nível do conhecimento que deveria ser abordado na fase introdutória da 

etapa de mapeamento do Framework. Essa informação também foi relevante para 
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entender a bagagem de conhecimento dos participantes sobre os assuntos intrínsecos 

ao estudo de caso. 

6.2.2. Resultados do framework 

A aplicação de questionário foi o método escolhido para avaliação das atividades 

de mapeamento realizadas. O questionário utilizado na avaliação distribui-se em cinco 

grupos de questões. Assim, a forma de classificação de cada grupo de questões do 

questionário, encontra-se exposta na Tabela 20. 

Tabela 20 - Forma de classificação para os grupos de questões 

Grupo de questões 
Forma de 

avaliação 

1. Avaliar o analista de processos Avaliação 

unificada 

2. Avaliar se as informações fornecidas foram suficientes para 

realização das atividades. 

Avaliação 

unificada 

3. Avaliar a equipe escolhida Avaliação 

unificada 

4. Avaliar a atividade Avaliação 

separada 

5. Avaliar se a técnica adotada foi adequada Avaliação 

separada 

 

É importante salientar que, o mesmo questionário foi empregado tanto para as 

atividades de mapeamento de processos com modelagem colaborativa, como para as 

atividades de mapeamento tradicional feita por meio de entrevistas estruturadas e, 

portanto, sem aplicação de ferramentas de modelagem. Ressalta-se ainda que, para o 

questionário enviado via e-mail, foi obtido o retorno de 10 participantes das atividades 

de mapeamento. 

Assim os grupos de questões acima descritos, foram especificamente elaborados 

para avaliar a opinião do usuário sobre os aspectos descritos. De modo que, a 
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abordagem de análise das questões utilizará duas formas de organização dos 

resultados: 

 Avaliação unificada das respostas: nessa forma, todas as respostas da mesma 

questão serão agrupadas e avaliadas de forma única. 

 Avaliação separada das respostas: nessa forma, as respostas serão 

organizadas em dois grupos, referente ao mapeamento com modelagem e ao 

mapeamento tradicional. O objetivo é avaliar se existe variação significativa 

entre as técnicas. 

De modo a permitir a avaliação quantitativa, a escala qualitativa (Discordo 

totalmente, Discordo parcialmente, Nem concordo/nem discordo, Concordo parcialmente 

e Concordo totalmente) foi substituída por valores quantitativos (1, 2, 3, 4 e 5), 

respectivamente, possibilitando a mensuração do grau de concordância dos 

participantes com a afirmação apresentada por meio do cálculo do Ranking Médio (RM). 

As respostas aos questionários, com a respectiva escala quantitativa é apresentada no 

Apêndice F. 

A apresentação dos resultados será feita por grupo de questões. A primeira 

avaliação será sobre o grupo 1, que corresponde às opiniões dos participantes sobre o 

analista de processos/pesquisador que conduziu as atividades de mapeamento. A 

Tabela 21 apresenta o RM para cada questão do grupo. 

Tabela 21 - Ranking médio das respostas do grupo 1 

Id Questão RM 

Q1a Percebi que o analista tem experiência com mapeamento de 

processo. 

4,5 

Q1b Percebi que o analista conduziu bem a atividade. 5,0 

Q1c Percebi que o analista tinha domínio da aplicação da técnica. 5,0 

 

De acordo com os valores de RM das questões Q1a (4,5), Q1b (5,0) e Q1c (5,0), 

é possível determinar que os participantes, no geral, mostraram-se satisfeitos com a 

habilidade do analista de processos em conduzir a atividade, com o domínio da técnica 

e a experiência com mapeamento, tendo apenas um participante discordado 

parcialmente, com relação a experiência do analista com mapeamento de processos. 
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As próximas questões avaliadas serão relativas ao grupo 2, que corresponde a 

opinião dos participantes sobre a informação fornecida para as atividades. A Tabela 22 

apresenta o RM para cada questão do grupo. 

Tabela 22 - Ranking médio das respostas do grupo 2 

Id Questão RM 

Q2a A informação foi suficiente para realização da atividade. 4,9 

Q2b A informação foi apresentada de forma clara. 5,0 

Q2c A informação foi apresentada de forma objetiva. 4,8 

 

O valor da questão Q2a (4,9) ratifica que a informação apresentada pelo analista 

foi suficiente para orientar os participantes. A informação apresentada consistiu nos 

objetivos da atividade, introdução aos conceitos de BPM e introdução à notação BPMN. 

Isso fortalece a importância do framework, que propõe o alinhamento do conhecimento 

e dos objetivos como forma de garantir o sucesso do mapeamento. 

O valore da questão Q2b (5,0) reforça a habilidade do analista de processos em 

apresentar os conceitos. 

As próximas questões avaliadas serão relativas ao grupo 3, que corresponde a 

avaliação dos participantes sobre a equipe de mapeamento. A Tabela 23 apresenta o 

RM para cada questão do grupo. 

Tabela 23 - Ranking médio das respostas do grupo 3 

Id Questão RM 

Q3a Percebi que os participantes escolhidos tinham domínio do 

processo. 

4,2 

Q3b A equipe se mostrou engajada. 4,8 

Q3c Não houve conflitos entre os membros da equipe. 4,6 

Q3d A equipe estava completa. 4,2 
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O valor da questão Q3a (4,2) afirma que, de forma geral, os participantes 

conheciam o processo que estavam mapeando e tinham sido corretamente escolhidos. 

O valor da questão Q3b (4,8) reforça que todos os participantes estavam 

completamente engajados com o projeto, o engajamento pode ser consequência da 

clareza dos objetivos e da importância da atividade. O valor da questão Q3c (4,6) 

demonstra que todas as equipes estavam alinhadas com o processo que estava sendo 

mapeado, e que praticamente não houveram divergências fortes de opinião sobre o 

mesmo processo. 

Analisando o valor da questão Q3d (4,2), observa-se que os participantes tiveram 

a impressão de que a equipe de mapeamento estava realmente completa. Entretanto, 

ao olhar detalhadamente a distribuição dos dados, é percebido que dois participantes 

discordaram parcialmente dessa afirmação, uma dessas avaliações foi referente ao 

processo de mapeamento do processo de manutenção da frota, enquanto que a outra 

avaliação foi referente ao mapeamento do processo de contratação. Essas respostas 

coincidem com os relatórios de mapeamento dos processos (Tabelas 18 e 19) escritos 

pelo pesquisador. Cumpre informar que, essas duas equipes ficaram desfalcadas devido 

a impossibilidade de trazer um profissional da filial para participar do mapeamento. 

No geral as respostas corroboram a afirmação de que as equipes foram 

escolhidas corretamente e que contaram com participantes-chave, que fortalece ainda 

mais para as vantagens de utilização do framework. 

A próximas análises de resultado irão avaliar separadamente as respostas das 

equipes do mapeamento tradicional e do mapeamento com modelagem, o objetivo é 

identificar variações da opinião de cada participante sobre o formato da atividade. O 

grupo de questões a ser analisado será o grupo 4, que corresponde à opinião dos 

participantes sobre a atividade. A Tabela 24 apresenta o RM para as respostas para o 

mapeamento com modelagem (MM) e para o mapeamento tradicional (MT). 

Tabela 24 - Ranking médio das respostas do grupo 4 

Id Questão RM MM RM MT 

Q4a Eu me senti motivado durante a atividade. 5,0 4,0 

Q4b Eu participaria da atividade novamente para mapeamento 

de outro processo. 

5,0 5,0 
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Q4c Essa atividade me ajudou a compreender melhor o 

processo. 

4,6 4,8 

Q4d Essa atividade realmente pode me ajudar a melhorar o 

processo atual. 

4,8 4,8 

Q4e A atividade foi envolvente. 4,8 4,0 

 

Os valores das questões Q4a (5,0/4,0) e Q4e (4,8/4,0) fortalecem os benefícios 

da ferramenta de modelagem colaborativa, pois existe uma diferença de valor 

significativa entre os valores do mapeamento tradicional e o mapeamento com 

modelagem. Esse resultado vai de encontro com a proposta da ferramenta e a 

abordagem de Design Thinking. 

Os valores das questões Q4b (5,0/5,0), Q4c (4,6/4,8) e Q4d (4,8/4,8) fortalecem 

a percepção de que a atividade foi executada de forma adequada. Garantindo que os 

participantes em ambos os casos, se mostraram motivados e dispostos a participar de 

mais atividades do tipo. Esse resultado indiretamente reflete os benefícios do framework 

em garantir um bom roteiro para a atividade. A diferença de valores da questão Q4d é 

pouco significativa e por isso não será comparada. 

O último grupo de questões a ser analisado será o grupo 5, que corresponde a 

opinião dos participantes sobre a técnica utilizada para mapeamento. A Tabela 25 

apresenta o RM para as respostas para o mapeamento com modelagem (MM) e para o 

mapeamento tradicional (MT). 

Tabela 25 - Ranking médio das respostas do grupo 5 

Id Questão RM MM RM MT 

Q5a Na minha opinião, essa técnica é totalmente adequada 

para mapeamento de processos. 

5,0 4,4 

Q5b Senti muita confiança na utilização da técnica. 4,0 4,8 

Q5c Imagino que a maioria das pessoas aprenderiam a usar 

essa técnica sem problemas. 

5,0 5,0 
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Q5d A notação de modelagem adotada é totalmente adequada 

para modelagem de processos. 

5,0 5,0 

Q5e A notação usada para modelagem é muito complicada de 

usar. 

1,2 1,2 

Q5f É necessário o apoio de um técnico para poder usar a 

técnica. 

2,6 2,6 

Q5g A técnica não favorece a contribuição de observações 

importantes. 

1,0 1,2 

Q5h Eu fiquei entusiasmado com a técnica utilizada para 

mapeamento do processo. 

4,8 4,6 

Q5i Essa técnica conseguiu extrair meu conhecimento sobre o 

processo. 

5,0 4,8 

 

O valor da questão Q5a (5,0/4,4) apresenta o resultado mais significativo desse 

grupo de questões, pois evidencia, mesmo que de forma pequena, a percepção dos 

participantes de que a técnica de mapeamento com a ferramenta de modelagem 

colaborativa é totalmente adequada para a atividade, mostrando-se mais adequada que 

a técnica tradicional. 

O valor da questão Q5c (5,0/5,0) apesar de apresentar um resultado igual, 

demonstra a facilidade de aprendizado da técnica de modelagem, visto que todos os 

participantes concordaram que as pessoas aprenderiam a usar a técnica sem problemas. 

Também é um consenso que a notação BPMN é adequada para mapeamento de 

processos, essa afirmação pode ser encontrada nos valores das questões Q5d (5,0/5,0) 

e Q5e (1,2/1,2). 

O valor da questão Q5f (2,6/2,6) demonstra que os participantes concordam que 

é necessário a presença de um analista de processos experiente para aplicação da 

atividade de mapeamento.  

Os valores das questões Q5g (1,0/1,2), Q5h (4,8/4,6) e Q5i (5,0/4,8) reforçam a 

importância da técnica, e apesar de apresentarem valores melhores para a técnica de 
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modelagem, possuem uma diferença pouco significativa, portanto, não sendo 

considerada pelo pesquisador. 

6.3  CONSIDERAÇÕES DO CAPÍTULO 

Este capítulo apresentou o resultado final do trabalho, referente a validação do 

framework para mapeamento de processos. Os dados dos questionários de avaliação 

das atividades de mapeamento foram tratados de forma quantitativa, e posteriormente 

os resultados foram interpretados qualitativamente de modo a entender os benefícios 

decorrentes da utilização do framework para o mapeamento de processos. 

Concluiu-se que os resultados foram satisfatórios e evidenciaram vários 

benefícios da utilização do framework, assim como apresentaram os benefícios da 

utilização da ferramenta de modelagem colaborativa para mapeamento de processos.  
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7  CONCLUSÃO 

Este capítulo apresenta as considerações finais da pesquisa e suas principais 

contribuições, bem como apresenta sugestões de trabalhos futuros. 

7.1  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo concluiu pela importância de se preparar a execução da atividade de 

mapeamento de processos de negócio. Assim, a busca por melhorias na forma de 

execução da tarefa de mapeamento permitiu identificar fatores críticos de sucesso que 

devem ser conhecidos pelo analista de processos. Ademais, a procura por estratégias 

que permitissem engajar a equipe de mapeamento durante a atividade, permitiu a 

identificação e melhoria de uma ferramenta de modelagem colaborativa que além de 

engajar, transforma o analista de domínio no agente responsável pela modelagem do 

processo. Desse modo, a realização da modelagem do processo em conjunto com o 

participante, permitiu uma visão analítica muito maior sobre o processo, promovendo a 

reflexão e a descoberta de insights, que de um modo tradicional seriam muito difíceis de 

acontecer. 

A ferramenta de modelagem e os fatores críticos de sucesso possibilitaram a 

criação de um framework para a atividade de mapeamento de processos, que se propôs 

a definir a correta execução das atividades de mapeamento, de modo a garantir que os 

fatores críticos de sucesso estivessem presente na execução da fase. Ademais, o 

framework também se preocupou em definir uma metodologia clara de aplicação da 

ferramenta de modelagem, para garantir o maior aproveitamento da equipe de 

mapeamento durante a atividade. 

Apesar desse trabalho ter dado um passo importante para a melhoria da fase de 

mapeamento, o pesquisador conclui que muito ainda precisa ser estudado e feito. 

Esse trabalho possui algumas limitações que impediram uma análise mais 

profunda sobre os benefícios do framework e da utilização da ferramenta de modelagem 

colaborativa. O fato do pesquisador ter participado como analista de processos durante 

as atividades de mapeamento dos estudos de caso, assim como o fato do analista de 

processos estar inserido no ambiente/empresa onde foram realizados os estudos de 

caso prejudicaram na obtenção de resultados mais detalhados sobre a opinião da equipe 

de mapeamento, pois não foi possível contar com uma pessoa experiente e conhecedora 
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do estudo que apoiasse o pesquisador na realização das entrevistas com os 

participantes, para coleta de dados mais significativos, o que impediu uma análise mais 

aprofundada sobre os aspectos da modelagem percebidos pela equipe.  

Mas, mesmo com essas limitações da pesquisa, o trabalho apresenta uma 

importante contribuição para o estudo da fase de mapeamento de processos. 

7.2  PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES 

O framework definido nesse trabalho apresenta recomendações claras de como 

executar a fase de mapeamento de processos, mostrando ao analista de processos 

como conduzir a correta identificação e escolha dos participantes para compor a equipe 

de mapeamento. O framework também auxilia o analista da atividade de mapeamento 

de processos, definindo um roteiro completo de execução da atividade de mapeamento, 

orientando-o com relação ao método de coleta de dados sobre o processo e detalhando 

como aplicar a ferramenta de modelagem colaborativa para mapeamento do processo.  

7.3  TRABALHOS FUTUROS 

 No estágio atual do trabalho é possível complementá-lo com a realização de 

estudos mais aprofundados sobre outras técnicas que auxiliem na fase de mapeamento 

de processos. Além disso, o estudo sobre como conduzir a fase de mapeamento em 

organizações com níveis de maturidade maiores em BPM seria importante para garantir 

a diversidade do framework. Propõe-se ainda, para trabalhos futuros, realizar um estudo 

de ampliação do framework para outras áreas do ciclo de vida BPM, como por exemplo 

a fase seguinte referente à análise de melhorias e desenho do processo To Be. 

Quanto a pesquisas relacionadas ao contexto, que podem representar novos 

trabalhos de investigação dentro do nível de pós-graduação, destacam-se: 

 Revisão sistemática da literatura sobre fatores críticos de sucesso para a fase 

de modelagem e melhoria do processo. Assim será possível elaborar 

melhorias para o framework tornando-o adequado a organizações de todos os 

níveis de maturidade; 

 Aplicar a ferramenta de modelagem colaborativa no contexto da análise de 

melhorias do processo As Is e modelagem do processo To Be, com o objetivo 

de avaliar a versatilidade da ferramenta. 
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 Realizar uma revisão da literatura sobre outras técnicas para mapeamento de 

requisitos e mapeamento de processos de modo a comparar os benefícios de 

utilização nos diferentes cenários de mapeamento de processos; 

 Aplicar todo o processo criativo do design thinking, desde a inspiração, 

idealização e implementação, para a melhoria de processos. 
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APÊNDICE B - Relatório da atividade de mapeamento. 
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APÊNDICE C – Questionário de avaliação da etapa 
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APÊNDICE D - Roteiro de execução da atividade de mapeamento 

ROTEIRO PARA REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO COM MODELAGEM COLABORATIVA:  
 
1º Passo: Enviar para os participantes da equipe de mapeamento o Questionário de 
avaliação preliminar do participante. 
 
2º Passo: Realizar o Workshop para mapeamento do Processo. 
 
1ª Atividade: Começar a sessão de mapeamento com uma apresentação para introduzir a 
equipe: 

 Apresentar os conceitos básicos de metodologia de processos; 
o O que é gestão de processos de negócio e para que serve? 
o O que são processos primários, gerenciais e de suporte? 
o O que é um processo AS IS? 
o Apresentar os conceitos básicos da notação BPMN. 

 Apresentar os objetivos da organização para mapeamento dos processos; 
 Apresentar a metodologia que será usada para a atividade de mapeamento; 
 Apresentar a ferramenta de mapeamento e modelagem colaborativa. 

 
2ª atividade: Após introduzir a equipe, começar a entrevista para mapeamento do macro 
processo AS IS. Seguindo um roteiro com questões pré-definidas, realizar perguntas para 
identificar: 

 Qual é o resultado esperado do processo? 
 Por que o processo é importante para a organização? 
 Qual é o tipo do processo? 
 Qual o escopo do processo? 
 Quem é o cliente do processo? 
 Qual é a expectativa do cliente com o processo? 
 Quem são os fornecedores desse processo? 
 Quais são os eventos de início e fim do processo? 
 Quais são as principais atividades do processo? Tentar não passar de 6.   

 
3ª atividade: Como forma de demonstrar a técnica de modelagem e sumarizar o 
entendimento sobre o macro processo e para demonstrar a utilização da ferramenta de 
modelagem, o analista de processos deve modelar o macro processo utilizando a ferramenta 
de modelagem. 
 
4ª atividade: Iniciar o mapeamento para detalhamento do processo usando a ferramenta de 
modelagem colaborativa. Conduzir os participantes na construção do modelo do processo 
AS IS e realizar questões para identificação das partes do processo. 
 
5ª atividade: assim que o processo for modelado, solicitar aos participantes que sinalizem 
problemas existentes no processo atual. Sinalizar os problemas diretamente no processo 
utilizando notas adesivas que apontem para o ponto do problema que possui o processo.   
 
6ª atividade: Por fim, o processo modelado precisa ser validado pelos participantes. Para 
isso, o analista de processos deve:  

 Pedir que o participante sumarize verbalmente o entendimento do processo AS IS 
modelado; 

 Revisar se o modelo feito atende aos motivos definidos inicialmente para 
mapeamento do processo AS IS; 

 Questionar se existe alguma outra informação acerca do processo que o participante 
gostaria de compartilhar. 
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Encerrar o workshop. 
 
3º Passo: Enviar para cada participante do Workshop o Questionário de Avaliação da 2ª 
Etapa. Com o objetivo de coletar dados sobre o experimento. 

 

ROTEIRO PARA REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO TRADICIONAL: 

 
1º Passo: Enviar para os participantes da equipe de mapeamento o Questionário de 
avaliação preliminar do participante. 
 
2º Passo: Realizar a entrevista para mapeamento do Processo. 
 
1ª Atividade: Começar a sessão de mapeamento com uma apresentação para introduzir a 
equipe: 

 Apresentar os conceitos básicos de metodologia de processos; 
o O que é gestão de processos de negócio e para que serve? 
o O que são processos primários, gerenciais e de suporte? 
o O que é um processo AS IS? 
o Apresentar os conceitos básicos da notação BPMN. 

 Apresentar os objetivos da organização para mapeamento dos processos; 
 Apresentar a metodologia que será usada para a atividade de mapeamento; 

 
2ª atividade: Após introduzir a equipe, começar a entrevista para mapeamento do macro 
processo AS IS. Seguindo um roteiro com questões pré-definidas, realizar perguntas para 
identificar: 

 Qual é o resultado esperado do processo? 
 Por que o processo é importante para a organização? 
 Qual é o tipo do processo? 
 Qual o escopo do processo? 
 Quem é o cliente do processo? 
 Qual é a expectativa do cliente com o processo? 
 Quem são os fornecedores desse processo? 
 Quais são os eventos de início e fim do processo? 
 Quais são as principais atividades do processo? Tentar não passar de 6.   

 
3ª atividade: O analista de processos deve sumarizar o entendimento sobre o Macro 
Processo. Após o macro processo ter sido mapeado, o analista de processos terá que 
começar a Mapear o Detalhamento do Processo. Para isso, cada atividade do macro 
processo será detalhada através da técnica de Top-down design. 
 
4ª atividade: assim que o mapeamento completo do processo tiver sido feito, o analista de 
processos deve solicitar aos participantes que sinalizem problemas existentes no processo.  
 
5ª atividade: Por fim, o processo mapeado precisa ser validado pelos participantes. Para 
isso, o analista de processos deve:  

 Sumarizar o processo AS IS para os participantes para confirmar se o entendimento 
está correto; 

 Revisar se o mapeamento feito atende aos motivos definidos inicialmente para 
mapeamento do processo AS IS; 

 Questionar se existe alguma outra informação acerca do processo que os 
participantes gostariam de compartilhar. 
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Encerrar a entrevista. 
 

3º Passo: Enviar para cada participante do Workshop o Questionário de Avaliação da 2ª 

Etapa. Com o objetivo de coletar dados sobre o experimento. 
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APÊNDICE E – formulário para identificação de papeis e pessoas. 
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APÊNDICE F – Respostas do questionário de avaliação da etapa. 

FORMA (MT) Mapeamento Tradicional;  
(MM) Mapeamento com modelagem MT MT MT MT MT MM MM MM MM MM 

QUESTÃO RQ1 RQ2 RQ3 RQ4 RQ5 RQ6 RQ7 RQ8 RQ9 RQ10 

Q1a. Percebi que o analista tem experiência 
com mapeamento de processo. 5 4 4 5 5 5 5 5 5 2 

Q1b. Percebi que o analista conduziu bem a 
atividade. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Q1c.Percebi que o analista tinha domínio da 
aplicação da técnica. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Q2a. A informação foi suficiente para 
realização da atividade. 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 

Q2b. A informação foi apresentada de forma 
clara. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Q2c. A informação foi apresentada de forma 
objetiva. 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 

Q3a. Percebi que os participantes escolhidos 
tinham domínio do processo. 4 4 4 4 5 3 3 5 5 5 

Q3b. A equipe se mostrou engajada. 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 

Q3c. Não houve conflitos entre os membros 
da equipe. 4 5 5 4 5 3 5 5 5 5 

Q3d. A equipe estava completa. 2 5 5 5 5 3 5 5 5 2 

Q4a. Eu me senti motivado durante a 
atividade. 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 

Q4b. Eu participaria da atividade novamente 
para mapeamento de outro processo. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Q4c. Essa atividade me ajudou a 
compreender melhor o processo. 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 

Q4d. Essa atividade realmente pode me 
ajudar a melhorar o processo atual. 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 

Q4e. A atividade foi envolvente. 3 4 3 5 5 5 5 4 5 5 

Q5a. Na minha opinião, essa técnica é 
totalmente adequada para mapeamento de 
processos. 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 

Q5b. Senti muita confiança na utilização da 
técnica. 4 5 5 5 5 5 5 4 1 5 

Q5c. Imagino que a maioria das pessoas 
aprenderiam a usar essa técnica sem 
problemas. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Q5d. A notação de modelagem adotada é 
totalmente adequada para modelagem de 
processos. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Q5e. A notação usada para modelagem é 
muito complicada de usar. 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

Q5f. É necessário o apoio de um técnico para 
poder usar a técnica. 4 4 2 1 2 3 4 1 4 1 

Q5g. A técnica não favorece a contribuição de 
observações importantes. 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

Q5h. Eu fiquei entusiasmado com a técnica 
utilizada para mapeamento do processo. 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 

Q5i. Essa técnica conseguiu extrair meu 
conhecimento sobre o processo. 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
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APÊNDICE G – Template dos cartões. 
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