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RESUMO 

Este trabalho visa propor sistemáticas para compor um modelo maior de gestão por 

processos capazes de auxiliar o gestor na identificação dos que são críticos, dentro de um rol 

de processos de negócio, e priorizá-los mediante critérios específicos concebidos. Os modelos 

aqui propostos são o Modelo de Crititicidade de Processos e o Modelo de Priorização de 

Processos. O Modelo de Criticidade teve como base os fundamentos da qualidade, da 

Fundação Nacional da Qualidade, cujo modelo de gestão é aplicado atualmente em diversas 

organizações para auto-avaliação da gestão. Tem um foco mais estratégico, pois avalia a 

gestão sob oito critérios: Liderança, Estratégias e Planos, Pessoas, Processos, Informação e 

Conhecimento, Clientes, Sociedade e Resultados. Já o Modelo de Priorização de Processos 

tem um foco mais operacional e avalia os processos de acordo com as especificidades da 

empresa e quais os aspectos que mais influenciam na tomada de decisão como, por exemplo, 

o patrocínio da alta gestão na execução do processo, se o mesmo atende a exigências legais, 

se tem impacto ou relacionamento direto com os clientes e demais stakeholders, entre outros 

critérios. Para validação dos modelos propostos, utilizou-se de simulações para aplicação de 

cada um em uma empresa do Setor Elétrico Brasileiro: a Companhia Hidro Elétrica do São 

Francisco - Chesf. Além disso, para efeito da aplicação, foram considerados os processos de 

tecnologia da informação da Chesf, visto que já estavam mapeados e tiveram suas 

maturidades mensuradas. Na análise dos resultados da aplicação foram consideradas a 

natureza dos processos, as características da empresa e as especificidades dos processos no 

âmbito da mesma e no contexto atual. E, finalmente, as principais conclusões desta proposta e 

sua aplicação, as vantagens que podem ser extraídas desses modelos, os pontos de melhoria e 

sugestões para trabalhos futuros.  

 

Palavras chave: Gestão por processos; criticidade; priorização; fundamentos da 

qualidade. 
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ABSTRACT 

This work aims to propose systematic that are part of a management model for 

processes that can assist the manager in identifying those who are critical within a list of 

business processes and prioritize them by specific criteria. The proposed models are the 

Process Criticality Model and the Process Prioritization Model. The first one was based on the 

fundamentals of quality, the National Quality Foundation - FNQ, whose management model 

is applied to several companies for self-assessment framework. It has a more strategic focus, 

because it assesses management on eight criteria: Leadership, Strategies and Plans, People, 

Process, Information and knowledge, Customers, Society and Results. The second one, The 

Process Prioritization Model, has a operational focus and evaluates the processes according to 

the specifics of the business and the aspects that influence the decision-making, such as the 

sponsorship of top management in implementing the proposal, if it satisfies or not the legal 

requirements, or whether it has a direct relationship with customers and other stakeholders, 

among other criteria. To validate the proposed models, simulation was used to implement 

these models in one company in the Brazilian Electricity Sector: the Companhia Hidro 

Elétrica do São Francisco - Chesf. Moreover, for the application of these models, the Chesf 

information technology processes were used since they were already mapped and had their 

maturities measured. In this application results analysis, the aspects considered were the 

nature of the processes, the company characteristics and the specificities of the processes. 

Finally, the main conclusions of this study and its implementation were shown, along with the 

benefits that can be drawn from these models, the points of improvement and suggestions for 

future work.  

 

Keywords: management by processes, criticality, prioritization, fundamentals of 

quality. 

 



 

 v 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 1 

1.1 Propósito e justificativa .................................................................................... 3 

1.2 Objetivos geral e específicos ............................................................................ 4 

1.3 Metodologia utilizada ....................................................................................... 4 

1.4 Organização do Trabalho ................................................................................. 5 

2 BASE CONCEITUAL ............................................................................................. 7 

2.1 Abordagem geral .............................................................................................. 7 

2.1.1 Processos de negócio ................................................................................ 7 

2.1.2 Modelagem de Processos de Negócio....................................................... 9 

2.1.2.1 Redesenho de processos ......................................................................... 10 

2.1.2.2 Análise e melhorias de processos ........................................................... 10 

2.1.2.3 Sistemas integrados de gestão ................................................................ 11 

2.1.2.4 Identificação, seleção e monitoração de indicadores de desempenho ..... 11 

2.1.2.5 Análises organizacionais ........................................................................ 11 

2.1.2.6 Gerência do conhecimento ..................................................................... 11 

2.1.2.7 Workflow e gerência de documentos ...................................................... 12 

2.1.2.8 Organização de documentação técnica ................................................... 13 

2.1.2.9 Benchmarking ........................................................................................ 13 

2.1.2.10 Integração organizacional através da uniformização de entendimentos 

sobre a forma de trabalho ................................................................................................... 13 

2.2 Abordagem aplicada ....................................................................................... 14 

2.2.1 Gestão por Processos .............................................................................. 14 

2.2.2 Criticidade e Priorização de Processos ................................................... 17 

2.2.3 Fundamentos e Critérios do Modelo de Excelência em Gestão .............. 18 

2.2.3.1 Fundamentos da Qualidade .................................................................... 18 

2.2.3.2 Critérios da Qualidade ............................................................................ 19 

3 OS MODELOS PROPOSTOS ............................................................................... 24 

3.1 Os Modelos Propostos - visão geral ............................................................... 24 

3.1.1 Empresa escolhida – CHESF .................................................................. 25 

3.2 Os Modelos Propostos .................................................................................... 27 



 

 vi 

3.2.1 Diretrizes gerais do Modelo de Gestão por Processos ............................ 27 

3.2.2 Modelo de Criticidade de Processos ....................................................... 29 

3.2.2.1 Diretrizes específicas .............................................................................. 29 

3.2.2.2 Critérios e conceitos ............................................................................... 31 

3.2.2.3 Atores e Papéis ....................................................................................... 33 

3.2.2.4 Procedimentos ........................................................................................ 35 

3.2.3 Modelo de Priorização de Processos....................................................... 36 

3.2.3.1 Diretrizes Específicas ............................................................................. 36 

3.2.3.2 Critérios e conceitos ............................................................................... 38 

3.2.3.3 Atores e Papéis ....................................................................................... 42 

3.2.3.4 Procedimentos ........................................................................................ 43 

4 APLICAÇÃO DOS MODELOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS .............. 46 

4.1 Escopo da aplicação ....................................................................................... 46 

4.2 Aplicação do Modelo de Criticidade de Processos ......................................... 47 

4.3 Discussão dos Resultados Obtidos na Aplicação do Modelo de Criticidade... 50 

4.4 Aplicação do Modelo de Priorização de Processos ......................................... 54 

4.5 Discussão dos Resultados Obtidos na Aplicação do Modelo de Priorização .. 57 

4.6 Benefícios dos Modelos ................................................................................. 59 

4.7 Dificuldades e Oportunidades de Melhoria .................................................... 60 

5 CONCLUSÕES ..................................................................................................... 63 

5.1 Considerações Finais ...................................................................................... 63 

5.2 Dificuldades e Limitações do Estudo ............................................................. 64 

5.3 Sugestões para Trabalhos Futuros .................................................................. 64 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................................... 66 

ANEXO 1 ..................................................................................................................... 69 

ANEXO 2 ..................................................................................................................... 70 

APÊNDICE 1 ............................................................................................................... 76 

APÊNDICE 2 ............................................................................................................... 80 

 



 

 vii 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1.1 Dimensões Organizacionais .................................................................................... 3 

Figura 2.1 Relação da Gestão do Conhecimento com os demais ativos organizacionais ....... 12 

Figura 2.2 Diagrama do Modelo de Excelência em Gestão .................................................... 20 

Figura 2.3 Fundamentos versus Critérios de Excelência ........................................................ 23 

Figura 3.1 Instrumentos da Gestão por Processos .................................................................. 25 

Figura 3.2 Inter-relação entre elementos componentes do Modelo de gestão por processos .. 28 

Figura 3.3 Procedimentos do Modelo de Criticidade – visão resumida .................................. 36 

Figura 3.4 Procedimentos do Modelo de Priorização – visão resumida ................................. 45 

Figura 4.1 Processos de Tecnologia da Informação da Chesf ................................................ 47 

 



 

 viii 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 3.1: Grade de Pontuação dos Critérios para Avaliação da Criticidade dos Processos . 33 

Tabela 3.2: Grade de Pontuação dos Critérios para Priorização dos Processos ...................... 41 

Tabela 4.3: Avaliação da Criticidade dos Processos de TI da Chesf ...................................... 48 

Tabela 4.4: Priorização dos Processos de TI da Chesf ........................................................... 55 

Tabela A2: Descrição dos Processos de Tecnologia da Informação da Chesf ........................ 70 



Capítulo 1 Introdução 

 

 1 

1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho foi desenvolvido com a finalidade de propor um modelo para classificação 

de processos críticos e um modelo para priorização de processos de negócios, de acordo com 

os critérios alinhados aos objetivos estratégicos e às características de uma empresa do Setor 

Elétrico Brasileiro. Esse alinhamento visa fundamentar a importância dos modelos na 

unificação dos esforços e recursos existentes naquilo que é realmente importante para a 

empresa alcançar seus objetivos, aumentar sua eficiência na busca de melhores resultados e, 

consequentemente, obter maior competitividade no mercado em que atua. 

Para obter um alinhamento entre a estratégia da organização e os seus processos, 

propõe-se atuar a partir de um modelo de gestão por processos que utilize como insumo 

principal o planejamento estratégico da Empresa e suas diretrizes corporativas. Ao partir para 

um modelo de gestão por processos, são necessários instrumentos que viabilizem a sua 

implantação e efetiva utilização pelos gestores da empresa. O modelo inicialmente concebido 

foi estruturado considerando quatro alicerces principais: o Modelo de Mapeamento de 

Macroprocessos, um Modelo de Maturidade de Processos, o Modelo de Criticidade de 

Processos e o Modelo de Priorização de Processos, sendo esses dois últimos objetos desta 

dissertação.  

Além desses alicerces, é preciso considerar os demais modelos de gestão já utilizados 

pela Empresa, que serão complementados ou facilitados pela implantação do Modelo de 

Gestão por Processos como um todo, considerando as dimensões pessoas, estrutura 

organizacional, tecnologia e processos, conforme demonstrado na figura 3.1, que ressalta os 

pilares essenciais para este modelo de gestão. 

Esta pesquisa considera as diretrizes gerais de um Modelo de Gestão por Processos 

elaborado para uma empresa do Setor Elétrico (Calabria, 2009) e, com base nessas diretrizes, 

desdobra-as em outras diretrizes mais específicas, critérios para avaliação, conceitos 

utilizados, papéis e procedimentos para cada modelo proposto. Esses modelos fazem parte de 

um Modelo de Gestão por Processos maior, preconcebido e referenciado neste trabalho, que 

por sua vez é composto também de um Modelo de Mapeamento de Processos e um Modelo de 

Maturidade de Processos, que não serão abordados neste trabalho. Além disso, será utilizado 

o resultado de uma simulação da aplicação do modelo de maturidade de processos na 

simulação da aplicação dos demais modelos, foco deste trabalho. Isso porque considera-se 
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que o sucesso da implantação deste modelo de gestão deve-se a integração de todos os 

modelos componentes, que se complementam e formam juntos um modelo único de gestão.  

Os modelos que são objetos deste trabalho foram concebidos especificamente para a 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf, considerando sua natureza, 

características do setor em que atua, modelos de gestão já utilizados e suas diretrizes 

estratégicas relacionadas ao tema. A aplicação desses Modelos, para fins deste estudo, será 

realizada através de simulações e com um escopo reduzido em um grupo de processos de 

apoio da Empresa. Mas a motivação em concebê-los está atrelada a uma estratégica 

empresarial que prevê sua validação junto aos gestores da Chesf e a sua aplicação aos demais 

processos, de acordo com as metas a serem alcançadas e a disponibilidade de recursos. Além 

disso, sabe-se que é de extrema importância para uma implantação de modelos como estes, 

com uma abrangência maior de uma visão de gestão por processos, o patrocínio da alta gestão 

da Empresa e o planejamento estratégico como norteador. 

A necessidade dos temas abordados é refletida no planejamento estratégico da Diretoria 

de Administração, referendada pela Diretoria Plena da Chesf. Durante o movimento de 

formulação estratégica (2006-2009), foram destacadas três dimensões organizacionais – 

pessoas, processos e tecnologia - ao ser definida como meta global da Diretoria ―Preparar 

pessoas e otimizar processos e tecnologias visando a melhoria dos resultados da CHESF‖.  

Neste sentido, um dos objetivos estratégicos estabelecidos para o alcance dessa meta foi 

―Fornecer instrumentos para eficientizar os processos de negócios da Chesf‖, o que abrange 

o desenvolvimento e proposição de um Modelo de Gestão por Processos para a Empresa e 

seus modelos componentes: Modelo de Mapeamento de Macroprocessos, Modelo de 

Maturidade de Processos, Modelo de Criticidade de Processos e Modelo de Priorização de 

Processos, sendo estes dois últimos objetos deste trabalho. Diante do exposto, pode-se afirmar 

que o estudo ora proposto contribui significativamente para o alcance desse objetivo. 

A figura 1.1 descreve as dimensões consideradas no planejamento da Diretoria e alguns 

benefícios gerados em cada uma, que devem ser alcançados pela gestão. 
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Figura 1.1 Dimensões Organizacionais 
(Chesf, 2009 b) 

 

1.1 Propósito e justificativa 

O propósito da dissertação consiste em elaborar um modelo de análise e identificação de 

processos críticos e, assim, priorizá-los, de forma a auxiliar uma empresa do setor elétrico na 

implantação de um modelo de gestão por processos, já em fase de consolidação. A 

necessidade de se construir esses modelos já está definida no planejamento estratégico da 

empresa, com foco na busca por uma maior eficiência em seus processos. 

O atual mercado competitivo vem exigindo mudanças ágeis das organizações e muitas 

estão aderindo gradualmente às práticas de modelagem ou redesenho de seus processos de 

negócio, a fim de obter ganhos de desempenho e redução de custos. A modelagem de 

processos organizacionais consiste fundamentalmente em observar os processos através de 

uma análise crítica, pensando em soluções otimizadas e desenhando-os novamente, com o 

intuito de incrementar medidas de desempenho como custo, tempo, qualidade e velocidade 

(Hammer e Champy, 1997). Este trabalho de melhoria dá um enfoque principalmente aos 

processos de interesse estratégico da organização ou que possuam um elevado valor agregado 

e podem resultar também em alterações nos recursos e nas estruturas organizacionais que os 

suportam. 

Deste modo, faz-se necessário desenvolver uma sistemática de como aplicar um plano 

de melhoria de processos, dentro de um modelo de gestão por processos, de forma a contribuir 

para o aumento da competitividade da organização, compreendendo o impacto que as 

iniciativas de melhoria representam sobre o desempenho da organização como um todo. 
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Devido a isto, o trabalho com foco em processos desempenha um importante papel, provendo 

as informações necessárias à tomada de decisão, demonstrando diferentes cenários 

alternativos e o seu respectivo impacto global sobre a organização. Considerando que a 

quantidade de processos de uma organização é elevada e os recursos são limitados, faz-se 

necessário identificar quais os processos mais críticos para o alcance dos objetivos 

organizacionais e quais os processos que serão priorizados considerando, além da criticidade, 

outros critérios como maturidade, exigências legais, impactos sócio-ambientais, necessidade 

dos clientes, entre outros critérios. 

1.2 Objetivos geral e específicos 

O objetivo geral deste trabalho é propor um Modelo de Criticidade e de Priorização de 

Processos, voltados para aplicação em empresa do Setor Elétrico Brasileiro, levando em 

consideração os modelos complementares já elaborados ou em fase de elaboração. Esses 

modelos são necessários para a implantação de uma gestão por processos na empresa, de 

forma a oferecer meios para analisar, identificar, classificar e priorizar os processos da 

empresa e, com isso, alinhar os esforços e recursos naqueles processos que irão contribuir 

mais fortemente para o alcance dos objetivos estratégicos traçados. 

Diante disso, os seguintes objetivos específicos dessa dissertação foram definidos: 

I) Estabelecer as diretrizes específicas dos Modelos de Criticidade e de Priorização, 

alinhado aos demais instrumentos da gestão por processos consolidados na Chesf e 

tendo como base os objetivos estratégicos da empresa e seus processos componentes. 

II) Conceber e detalhar os objetivos, critérios, procedimentos operacionais, atores e 

papéis para aplicação dos modelos. 

III) Aplicar os Modelos propostos, por meio de simulação na Chesf, considerando mais 

especificamente os processos de tecnologia da informação já mapeados, de forma a 

possibilitar a análise dos resultados obtidos e posterior validação dos Modelos. 

1.3 Metodologia utilizada 

O estudo dos temas aqui relacionados foi realizado através de pesquisa científica e 

experimental, desenvolvida pelo método dedutivo. O ponto de partida foi a análise de 

conceitos e premissas gerais, dentro de uma pesquisa bibliográfica ampla e considerando uma 

situação específica, com o propósito de se desenvolver um modelo aplicável a esta realidade 

abordada. Neste sentido, a pesquisa foi realizada com o objetivo de propor modelos 
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complementares a um Modelo de Gestão por Processos pré-concebido, com o objetivo de 

atender a necessidades específicas, associados à realidade do Setor Elétrico Brasileiro. 

Os conceitos que basearam a elaboração dos modelos propostos foram obtidos através de 

pesquisa bibliográfica realizada junto a diversas fontes (livros, publicações periódicas, 

instituições de pesquisa, modelos de referência de mercado, documentos internos da empresa, 

entre outros). A pesquisa bibliográfica incluiu os temas de gestão por processos e modelagem 

de processos de negócio, fundamentos da qualidade, decisão multicritério, criticidade e 

priorização de processos. 

O trabalho abrangeu a aplicação dos modelos, por meio de simulações, em uma empresa 

do Setor Elétrico Brasileiro – a Chesf e, em especial, a um grupo de processos de apoio. A 

caracterização desta ―realidade‖ foi feita com base em estudos e trabalhos desenvolvidos pela 

área de Tecnologia da Informação da Chesf; pesquisa bibliográfica e informações levantadas 

no ambiente de trabalho durante a pesquisa, considerando-se o atual cenário do mercado em 

que a empresa atua. 

A abordagem da pesquisa foi qualitativa, considerando que as análises das informações 

dos resultados obtidos nas simulações estão apresentadas de forma descritiva. Os modelos 

propostos foram concebidos segundo metodologia de experimentação, partindo-se de 

trabalhos preliminares iniciados na Chesf, pela área de TI (Superintendência de Tecnologia da 

Informação - STI), realizando algumas adaptações, no âmbito de um objetivo estratégico 

constante do planejamento da Diretoria Administrativa, conforme já mencionado. Esses 

trabalhos foram considerados, incorporando-se novos conceitos e diretrizes relacionadas à 

gestão por processos e conclusões obtidas a partir dos resultados da aplicação dos modelos. 

1.4 Organização do Trabalho 

Este trabalho está estruturado em seis capítulos, apresentados da seguinte forma:  

 Capítulo 1- Introdução: este capítulo é composto da introdução da pesquisa, considerando 

seu propósito e justificativa, os objetivos da dissertação, geral e específicos, a metodologia 

utilizada na pesquisa e como a mesma está estruturada. Trata das questões que levaram a 

elaboração desse trabalho de pesquisa, a necessidade e objetivos dos modelos propostos, 

dentro de um contexto específico, que é o setor elétrico brasileiro. Além disso, quais os 

instrumentos metodológicos utilizados para a concepção e aplicação dos modelos. 

 Capítulo 2 – Base Conceitual: são apresentados os principais conceitos e referências 

encontradas na literatura acerca do tema abordado, que foram utilizados para fundamentar 
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as diretrizes e premissas do estudo, constituindo assim a fundamentação teórica dos 

Modelos propostos. Esta pesquisa bibliográfica foi realizada sob uma abordagem geral, 

com conceitos mais amplos que indiretamente respaldam o tema, e uma abordagem mais 

aplicada, trazendo os conceitos que estão ligados e influenciam diretamente ao que se 

propõe este trabalho. 

 Capítulo 3 – Os Modelos Propostos: este item aborda o que foi considerado na busca da 

solução proposta para o problema central tratado no estudo e abordado no capítulo 1, e 

descreve brevemente a empresa escolhida para aplicação dos Modelos propostos: a 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf. Além disso, são apresentadas as 

diretrizes gerais do Modelo de Gestão por Processos, que contempla os dois modelos 

componentes aqui propostos, as diretrizes específicas, critérios definidos, procedimentos, 

atores e papéis estabelecidos para cada modelo. 

 Capítulo 4 –Aplicação dos Modelos e Discussão dos Resultados: neste capítulo são 

apresentados os resultados das aplicações dos Modelos, feitas por meio de simulação, num 

ambiente organizacional caracterizado a partir de observações e informações obtidas 

durante a realização deste trabalho. Finalizando, apresenta uma análise sobre os resultados 

obtidos nas simulações das aplicações dos Modelos, com base nas características dos 

processos pertencentes ao escopo das aplicações, e uma avaliação da coerência dos 

resultados, com foco na validação dos Modelos. 

 Capítulo 5 – Conclusões: este item apresenta uma síntese das considerações do trabalho, a 

partir da análise dos resultados obtidos na pesquisa, as dificuldades e limitações da 

pesquisa e, por fim, são apresentadas as sugestões de trabalhos futuros, com 

recomendações para seu aprofundamento e realização de novas pesquisas, de forma a 

complementar e enriquecer os Modelos aqui propostos. 

E finalmente, além dos capítulos mencionados acima, são apresentadas as referências 

bibliográficas que serviram como referência para a pesquisa e os anexos e apêndices que 

complementam o trabalho. 
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2 BASE CONCEITUAL 

O objetivo deste capítulo consiste em apresentar os principais conceitos relacionados 

aos modelos relacionados à gestão por processos e que são focos deste trabalho ora 

apresentado, com vistas a facilitar a compreensão dos temas analisados e apresentar uma base 

teórica para fundamentar os modelos que serão desenvolvidos. 

Para tanto, este capítulo foi desenvolvido agrupando os principais conceitos em uma 

abordagem geral, com conceitos mais amplos e que suportam não apenas o tema aqui exposto, 

mas também outros temas ligados à engenharia de produção e administração geral. 

Concluindo o capítulo, será apresentada uma abordagem mais específica, com conceitos 

relacionados diretamente ao que este trabalho se propõe, que tratam basicamente de gestão 

por processos, decisão multicritério, fundamentos da qualidade, criticidade e priorização. 

Essas questões foram desdobradas e mais aprofundadas, com uma aplicação mais direta ao 

estudo, de forma que fossem ressaltadas as vantagens que podem ser obtidas com os modelos 

propostos e que suas diretrizes e objetivos definidas fossem devidamente justificadas. 

2.1 Abordagem geral 

2.1.1 Processos de negócio 

Para se explorar o tema do modelo proposto em detalhes, é importante analisar e 

considerar o que se entende pela expressão 'Processo'. Beretta (2002) afirma que processo de 

negócio ―é o local onde os recursos e as competências da empresa são ativados a fim de criar 

uma competência organizacional capaz de preencher suas lacunas a fim de gerar uma 

vantagem competitiva sustentável‖.  

De acordo com Miers (2004), nas organizações orientadas por funções os processos são 

fragmentados, invisíveis, sem definição e gerenciamento. A maioria das pessoas tem 

percepções muito diferentes sobre a verdadeira natureza de um processo de negócio. Miers 

(2004) afirma ainda que, quando questionadas, muitas são as definições dadas a um processo 

empresarial, destacando:  

 A seqüência de atividades realizadas com uma ou mais entradas para entregar uma 

saída para um cliente. 

 Um conjunto de passos ordenados destinado a alcançar determinados objetivos. 
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 Uma coleção organizada de procedimentos que satisfaz um determinado objetivo 

comercial e os desempenha, de acordo com objetivos especificados. 

 Um conjunto de atividades que conjuntamente criam valor para o cliente. 

 Um conjunto sistemático de atividades que transforma um evento do negócio em um 

bom resultado. 

 Um conjunto de atores colaborando e interagindo para atingir uma meta. 

De acordo com Rummler e Brache (1995), processo de negócio é definido como uma 

série de etapas criadas para produzir um produto ou serviço, incluindo várias funções e 

preenchendo as lacunas existentes entre as diversas áreas organizacionais, objetivando com 

isso estruturar uma cadeia de agregação de valor ao cliente. O ponto de convergência da 

maioria dos conceitos é sempre o foco no cliente, razão da existência das organizações. Um 

processo que não impacte, direta ou indiretamente, os clientes externos ou internos da 

organização deve ter sua existência questionada. É importante também que seus objetivos 

partam da estratégia da organização para que haja o devido alinhamento para com as metas 

globais da organização. 

Processo empresarial também pode ser conceituado como qualquer trabalho que seja 

recorrente, impacte de alguma forma a capacitação da empresa, possa ser realizado de várias 

maneiras distintas com resultados diferentes em termos da contribuição que pode gerar com 

relação a custo, valor, serviço ou qualidade e que necessite de uma coordenação de esforços 

para a sua realização (Keen, 1997 apud Gonçalves, 2000) 

Para entender completamente os processos empresariais, é necessário considerar uma 

gama de objetivos, muitas vezes com perspectivas conflitantes. É importante também ter em 

conta as diferentes visões dos atores envolvidos. Alguns vêem processos empresariais como 

forma de impor o controle sobre a sua organização. Outros vêem como uma oportunidade 

para padronizar seus negócios, reduzindo possíveis variações. Porém, Miers (2004) ressalta 

que a grande maioria dos gestores busca uma solução para uma maior agilidade empresarial 

através de procedimentos, processos, práticas, ou ambos. Por um lado, tem-se uma imagem da 

organização como uma máquina, com a sua estrutura hierárquica e os caminhos que 

percorrem em toda estrutura (isto é, uma perspectiva de processo). Dessa forma, Miers 

conclui que um processo no contexto presente é normalmente representado por uma seqüência 

linear de atividades, combinado com composição funcional. 
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2.1.2 Modelagem de Processos de Negócio 

Avançando um pouco mais no tema processos, é necessário analisar a forma como são 

trabalhados nas organizações e os métodos para identificação, mapeamento, racionalização e 

melhoria (redesenho) e implantação dos mesmos. Santos et al (2002, p. 2) afirmam que a 

―Engenharia de Processos de Negócios (EPN) possibilita o entendimento de como o trabalho 

é realizado, particularmente no que se refere aos fluxos horizontais ou transversais de 

atividades e informações em um dado ambiente empresarial. Ela complementa ou, no limite, 

substitui, a visão funcional habitualmente compartilhada nas organizações‖. De acordo com 

os autores, este entendimento ―vai além do entendimento do fluxo de etapas de um processo‖, 

na medida em que visa representar como se dá a integração entre as unidades organizacionais, 

a partir de suas interfaces, com o objetivo de gerar resultados compartilhados por toda 

organização, resultados estes que visam agregar valor para seus clientes. Partindo dessa 

orientação, é necessário vislumbrar o planejamento, projeto/estruturação e avaliação de 

processos. Essas etapas devem servir para dar suporte à implementação de estratégias 

organizacionais e para assegurar sintonia entre atividades da organização. Santos et al (2002, 

p. 2) concluem que ―o principal alvo da EPN é a coordenação das fronteiras organizacionais‖. 

Considerando que a EPN é fortemente suportada por modelos de processos, faz-se 

necessário estabelecer métodos para obtê-los. De acordo com Santos et al (2002), os objetivos 

básicos da modelagem de processos são a representação, a análise e a melhoria da forma 

como o trabalho é realizado pelas unidades da organização (horizontalmente), orientado para 

produtos, clientes e mercados. Segundo Vernadat (1996), esses objetivos podem ser 

desdobrados, já que a modelagem proporciona também: 

 A uniformização do entendimento da forma de trabalho, a partir das discussões, 

contribuindo para uma maior integração entre as partes;  

 A análise e melhoria do fluxo de informações; a explicitação do conhecimento sobre 

os processos, armazenando, assim, o know how organizacional (gestão do 

conhecimento);  

 A realização de análises organizacionais e de indicadores de desempenho;  

 A realização de simulações, apoiando tomada de decisões;  

 E, consequentemente, maior eficiência na gestão da organização. 

A modelagem de processos segue normalmente uma metodologia, que pode variar de 

organização para organização, com suas etapas e objetivos distintos a serem alcançados, ou 
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seja, é utilizada sob diversos contextos e aplicada para atender às necessidades da 

organização. Dentre essas aplicações, destacam-se: 

2.1.2.1 Redesenho de processos 

O redesenho de processos, segundo Scheer (1999), realiza um re-projeto do trabalho 

considerando os processos existentes e os conhecimentos dos seus executores. Esta aplicação 

se diferencia da reengenharia (ação mais radical) por partir do levantamento da forma atual de 

execução do trabalho da organização (AS IS), realizar uma análise e estudo desta forma atual 

e, posteriormente, de forma participativa, redesenhar os processos (TO BE) segundo diretrizes 

desdobradas da estratégia da organização. Segundo Santos et al (2002), o redesenho pode ser 

realizado seguindo os passos descritos abaixo: 

1. Definição das diretrizes estratégicas da organização; 

2. Modelagem da situação atual; 

3. Estudo e análise, em grupos multifuncionais, dos processos modelados; 

4. Definição, desdobrada da estratégia da organização, das diretrizes para o redesenho 

dos processos; 

5. Redesenho dos processos em grupos multifuncionais com maior participação dos 

―donos dos processos‖ (Hammer, 1999) e com os ―donos dos processos de 

interface‖. 

Os autores Santos et al (2002) complementam ainda que, durante a realização dessas 

etapas ou após, a depender da metodologia utilizada e do que se objetiva alcançar, pode-se 

realizar as demais etapas complementares: 

a) Especificação e seleção ou desenvolvimento de sistemas de informação; 

b) Definição e implantação de indicadores de desempenho; 

c) Análise, projeto e implantação de nova estrutura organizacional mais aderente aos 

processos; 

d) Gerência do conhecimento levantado durante a primeira fase; 

e) Implantação de Workflow e Gerência Eletrônica de Documentos (GED). 

2.1.2.2 Análise e melhorias de processos 

Após a fase de levantamento dos processos nos projetos de redesenho é realizado um 

estudo e melhoria desses processos. Para tanto, são utilizadas técnicas com o intuito de 

simplificar; eliminar; unir e padronizar os processos para aperfeiçoar a forma que o trabalho é 

realizado nas organizações. Além disso, neste momento pode ser realizados estudos de 
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tempos para a identificação de gargalos e possíveis redundâncias de trabalho, análises de 

paralelismo, simultaneidade, sequenciamento e alocação de recursos às atividades (Hammer, 

1999; Davenport, 2000). 

2.1.2.3 Sistemas integrados de gestão 

De Sordi (2005) afirma que a modelagem de processos pode subsidiar as fases de: pré-

implantação, implantação e pós-implantação de Sistemas Integrados de Gestão (SIGs). A 

partir do modelo de processos, pode-se elaborar uma estratégia para implantação, na fase de 

pré-implantação de um SIG, definindo quais os objetivos a serem alcançados após a 

implantação e como estes objetivos serão atingidos. Desta maneira, é possível determinar, 

com menor margem de erro, se a solução ótima é adequar a organização às funcionalidades 

pré-definidas do sistema ou customizar este aos processos atuais da organização. A decisão 

envolverá outros fatores como tempo e recursos disponíveis. O ideal porém é adequar o 

sistema aos processos, já que evita a resistência natural das pessoas e aumenta as chances de 

sucesso na implantação. 

2.1.2.4 Identificação, seleção e monitoração de indicadores de desempenho 

A definição de indicadores de desempenho é facilitada pelo conhecimento em detalhes 

da forma como o trabalho é executado. A definição e seleção de indicadores multifuncionais 

que alinham as unidades organizacionais em prol de resultados compartilhados e integrados 

são os principais ganhos desta aplicação. Definidos os indicadores, é necessário mensurar e 

monitorar os mesmos com o intuito de apoiar a tomada de decisão nas organizações, 

ajustando o rumo sempre que necessário (Santos et al, 2002). 

2.1.2.5 Análises organizacionais 

Hammer (1999) sugere que o tipo de estrutura adotado por uma organização pode ser 

revisto a partir da modelagem dos processos. Pode-se analisar e propor estruturas 

organizacionais mais adequadas à orientação por processos. Neste tipo de análise, a estrutura 

matricial tem sido comumente utilizada por facilitar o equilíbrio entre funções x processos.  

2.1.2.6 Gerência do conhecimento 

De acordo com De Sordi (2005), um dos grandes benefícios da prática da gestão do 

conhecimento é explicitar o conhecimento tácitos utilizados na operacionalização dos 

processos, tornando-o patrimônio da organização. Um modelo de processos de negócios é um 

importante instrumento para explicitar o conhecimento organizacional sobre a forma através 



Capítulo Erro! Fonte de referência não encontrada. Base Conceitual 

 

 12 

da qual a organização realiza seu trabalho. Davenport (2000) afirma que a idéia é que o fluxo 

do processo, representado em modelos, possa ser identificado, documentado e reutilizado. Os 

conhecimentos utilizados para a execução dos processos mapeados durante a modelagem de 

processos permitem ainda identificar as estruturas de conhecimentos da organização, realizar 

estudos de gaps e subsidiar a construção de programas de treinamento e capacitação. De Sordi 

(2005) complementa ainda que o aprimoramento do processo de negócio por meio da gestão 

do conhecimento deve ocorrer não só no fortalecimento do ativo ―regras e políticas‖, mas 

também nos demais ativos envolvidos na execução e gestão dos processos, como recursos 

humanos, estrutura organizacional, comunicação e tecnologia. A figura 2.1 abaixo representa 

a relação da gestão do conhecimento os ativos organizacionais citados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Relação da Gestão do Conhecimento com os demais ativos organizacionais 

(Burlton, 2001) 

 

2.1.2.7 Workflow e gerência de documentos 

Santos et al (2002) afirmam que o workflow é utilizado como solução para a automação 

de processos. O mapeamento e redesenho dos processos de negócio é essencial para a 

implantação de sistemas de workflow. Na realidade, a maior parte do tempo é gasto nesse tipo 

de projeto no levantamento e redesenho dos processos e o restante na implantação 

propriamente dita do sistema. Em contrapartida, o workflow contribui para a gestão por 

processos na medida em que aponta aspectos importantes a serem tratados por soluções de 
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automação, sedimenta e difunde conceitos abstratos, como regras e evento de negócio (De 

Sordi, 2005). A modelagem também identifica os fluxos da documentação gerada durante a 

execução do processo, permitindo que posteriormente sejam automatizados e gerenciados 

através de sistemas de gerência eletrônica de documentos - GED. 

2.1.2.8 Organização de documentação técnica 

A modelagem de processos também se aplica para a organização de documentação 

técnica, a partir do apoio à elaboração de normas, procedimentos, manuais e documentação 

para a certificação. Através de modelos, a descrição dos processos pode ser uma forma de 

orientar, manter a consistência e integrar a elaboração de documentos da organização. Estes 

tipos de documentação, em especial com fins de certificação, normalmente são abrangentes e 

extensos, portanto devem ser elaborados e atualizados de forma que não percam a 

consistência e mantenham coerência entre si (Santos et al, 2002). 

2.1.2.9 Benchmarking 

Muitos modelos gerenciais e operacionais se tornam referência quando apresentam bons 

resultados em determinada empresa ou setor. Esses modelos bem-sucedidos são rotulados 

como melhores práticas e, para um processo de negócio, pode ser classificado como um 

padrão de classe mundial. O benchmarking é a comparação dos valores alcançados pelos 

indicadores de desempenho de um processo de negócio de uma empresa com os valores 

alcançados pelos processos de classe mundial (De Sordi, 2005). Os modelos podem ser 

comparados com modelos de referência, baseados em melhores práticas, ou, simplesmente, 

com modelos de processos de outras organizações que possuem um processo mais aderente às 

necessidades da organização que almeja melhores desempenhos em sua forma de trabalho 

(Keller e Teufel, 1998). 

2.1.2.10 Integração organizacional através da uniformização de entendimentos sobre a forma 

de trabalho 

A modelagem de processos proporciona uma visão global da organização e diminui as 

fronteiras entre as unidades organizacionais, na medida em que envolve os atores envolvidos 

e os estimula a repensar os processos visando o aumento da eficiência do negócio. As diversas 

unidades organizacionais são envolvidas e tomam conhecimento umas do trabalho das outras 

criando, assim, uma visão homogênea do negócio. Como já mencionado, após a modelagem 

da situação atual a organização tem condições para analisar e redesenhar os processos. Este 
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redesenho deve ser realizado em reuniões com os especialistas (―donos‖) no processo 

(Hammer, 1999 e Davenport, 2000). A participação dos ―donos‖ dos processos que 

apresentam interfaces com o processo em questão é essencial para um melhor aproveitamento 

e integração da organização e para que seja criada uma visão homogênea da modelagem. Isso 

permite que os participantes passem a conhecer melhor os processos em discussão, o que traz 

grandes benefícios para o desempenho global do negócio e integração do mesmo. 

2.2 Abordagem aplicada 

2.2.1 Gestão por Processos 

Para iniciarmos o estudo em gestão por processos, é importante esclarecer a diferença 

entre as estruturas organizacionais, já que isso influencia bastante em uma adoção de uma 

gestão por processos. Funções empresariais e processos de negócio são termos claramente 

diferenciados na definição dos tipos de estrutura que determinam a organização das empresas. 

A grande maioria continua organizada e administrada segundo a visão das funções 

empresariais, operando como ―silos funcionais‖. As funções são, em sua maioria, 

identificadas pelo organograma da empresa, como por exemplo, recursos humanos, 

financeiro, produção, marketing, etc.  

Gonçalves (2002) afirma que as estruturas convencionais têm algumas características 

anacrônicas, que podem comprometer seu desempenho em contextos competitivos. 

Geralmente é dada prioridade às funções (áreas verticais), em detrimento dos processos 

essenciais e a divisão de tarefas é utilizada ao extremo, ao adotar a melhoria do 

funcionamento das áreas funcionais, levando à hiper-especialização. 

Na ultima década, sobretudo pela globalização, novas demandas e competitividade nas 

organizações, tivemos a introdução do conceito de processos de negócio. Os processos de 

negócio são fluxos de atividades, de diferentes áreas funcionais, ou mesmo diferentes 

empresas, que geram algo de valor para seus clientes (De Sordi, 2005). 

A organização orientada por processos pressupõe que as pessoas trabalhem de forma 

diferente. Valoriza-se o trabalho em equipe ao invés do trabalho individual e voltado para as 

tarefas, ressaltando aspectos como cooperação, responsabilidade individual e 

comprometimento em fazer melhor. Os processos são projetados e medidos detalhadamente, 

de forma que todos os funcionários entendam e se responsabilizem por eles, possibilitando, 
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desta forma, que se desenvolva o sentimento de ―propriedade do processo‖ (Gonçalves, 

2002). 

Empresas podem ser classificadas como empresas orientada a funções e empresas 

orientadas a processos. Atualmente é mais comum e encontrarmos uma empresa ―função-

processo‖, na qual prevalece a estrutura de silos funcionais, que dão apoio à operação dos 

diversos processos de negócio, ou seja, as empresas não deixam de ter suas áreas funcionais, 

mas os objetivos, produtos e serviços, métricas, fluxo de atividades e demais aspectos 

gerenciais são analisados dentro da visão de processos de negócio. A forma que as atividades 

operacionais e gerenciais estão organizadas define a arquitetura de negócios de uma empresa, 

seja ela estruturada em funções, em processos de negócio ou misto destas duas. 

Os termos gestão e gerenciamento são usados como sinônimos também, mas no mundo 

dos negócios apresentam significados diferentes. Segundo De Sordi (2005, p. 23), ―o termo 

gerenciamento remete as funções de monitoramento e controle do recurso gerenciado, 

enquanto que gestão é mais abrangente e compreende: planejamento, projeto, construção, 

implementação, utilização, monitoramento, identificação de melhorias e realização de 

ajustes‖. 

Organizações que funcionam a partir de processos de negócio vinculam e subordinam 

seus demais recursos à operacionalização e apoio desses processos. Dentre esses recursos, 

podem-se destacar os recursos humanos, papéis e responsabilidades, estrutura organizacional, 

políticas e regras, tecnologia, entre outros. Para cada recurso há uma implicação para a gestão 

por processos, como por exemplo, a necessidade de conciliar os interesses dos recursos 

humanos e dos processos da organização e a interação e integração entre eles, de forma que se 

obtenha um bom desempenho dos processos e a capacitação dos funcionários para 

desempenharem múltiplos papéis e dar a devida autonomia para tal desempenho.  

Outra implicação importante na utilização de uma perspectiva de processos na 

estruturação das empresas é a necessidade de desenvolver a função do ―dono do processo‖ 

(process owner), cujas atribuições essenciais são: garantir o andamento adequado ao fluxo do 

processo conforme definido, facilitar o relacionamento entre os atores envolvidos no 

processo, avaliar o funcionamento da organização sob a perspectiva do processo e buscar o 

aperfeiçoamento contínuo do funcionamento do processo (Gonçalves, 2000). De Sordi (2005) 

afirma ainda que o gestor ou ―dono‖ do processo deve ter plena responsabilidade e autoridade 

sobre o processo que gerencia e isso inclui assegurar os recursos necessários para atender às 

demandas, realizar a medição contínua do desempenho das questões críticas do processo, 
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assegurar a capacitação das pessoas que executam o processo, definir e coordenar as 

mudanças necessárias à evolução do processo. Nas organizações tradicionais, os gestores 

funcionais têm controle total sobre o trabalho e as pessoas que o realizam. Já na abordagem 

por processos, o gestor do processo controla apenas a gestão e operação do mesmo. O 

convívio e a combinação de processos de negócio com as áreas funcionais, segmentadas e 

necessárias à execução das diversas atividades que integram os processos de negócio, podem 

criar conflitos de interesse no ambiente organizacional: pode haver disputa de recursos entre 

os processos horizontais e a estrutura gerencial. Dessa forma, é essencial para o gestor do 

processo a habilidade de administrar conflitos, entre outras tais como (De Sordi, 2005): 

 Bom relacionamento com as áreas funcionais; 

 Comunicação efetiva com os membros da equipe; 

 Experiência no gerenciamento de equipes multifuncionais; 

 Capacidade de coordenação, de forma a harmonizar o trabalho das pessoas que 

participam do processo; 

 Boa articulação junto às organizações que cooperam com o processo; 

 Entendimento profundo da área de negócio no qual o processo atuará; 

 Domínio das principais entregas e áreas diretamente envolvidas na execução do 

processo; 

 Conhecimento dos termos e das técnicas administrativas aplicáveis à gestão por 

processos. 

No ambiente de gestão por processos de negócio, os funcionários da organização são 

compreendidos como nós de uma rede de trabalho, e não como um recurso pertencente a uma 

―caixinha‖ de organograma (De Sordi, 2005). As políticas e regras servem para direcionar o 

comportamento e o desempenho dos recursos humanos dentro da organização e na interação 

com os processos de negócio. Requerimentos regulatórios devem ser obedecidos, aspectos 

legais devem ser honrados. Para tanto, é preciso estabelecer meios de controle precisos para 

acompanhar a obediência dessas obrigações dos processos e, pelo rigor requerido, são mais 

eficientes com a utilização de tecnologia da informação. 

A execução do processo envolvendo equipamentos, tecnologia, pessoas, papéis e 

responsabilidades, regras e políticas, dentro de uma estrutura organizacional definida, resulta 

em um acúmulo de conhecimentos que, se capturados e compartilhados com a organização, 

proporcionam o aprimoramento de todos os demais ativos do processo. A gestão por 

processos deve garantir a sincronia entre esses ativos para assegurar a eficiência. Todos os 
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processos de entrada, transformação e saída devem estar alinhados para a geração dos 

resultados esperados. 

2.2.2 Criticidade e Priorização de Processos 

Segundo Hammer (2007), atualmente a transformação a partir de processos é usada 

rotineiramente por diversas organizações no mundo Na maioria dos setores, empresas de 

vários portes registram significativos avanços em qualidade, custo, agilidade, rentabilidade e 

outras áreas vitais ao focar, medir e reformular processos internos e de interação com o 

cliente. Dentre esses processos organizacionais, é importante identificar aqueles considerados 

críticos para a organização atingir seus objetivos, que devem estar claramente definidos. 

Smith & Fingar (2003) afirmam que, o modelo de gestão de processos possibilita às 

empresas modelar, disponibilizar e gerenciar os processos críticos para sua missão, que 

podem estar distribuídos entre diversas áreas funcionais da empresa e parceiros de negócio. 

Este trabalho busca um modelo que auxilie na identificação e classificação dos processos 

como críticos e não críticos, a partir de determinados critérios de avaliação dos mesmos. 

Santos e Segig (2000) afirmam que deve-se dar prioridade aos processos cujos valores obtidos 

(graus de criticidade) forem os mais elevados e estiverem na faixa de seleção estipulada pela 

equipe envolvida, segundo os recursos e diretrizes definidos.  

Slack et al (2007) define que para avaliar e definir as priorizações de melhorias no 

processo produtivo é necessário considerar as influências das necessidades e preferências de 

consumidores e o desempenho e atividades dos concorrentes. O objetivo fundamental de 

operações é criar bens e serviços com vistas a atingir as necessidades dos consumidores. Os 

autores complementam ainda que, em relação aos concorrentes, as melhorias a serem 

priorizadas devem ser aquelas que proporcionam à empresa superar os níveis de desempenho 

atingidos por seus concorrentes. Porém, tanto a importância para os consumidores como o 

desempenho definidos pelos concorrentes precisam ser considerados em conjunto antes de 

qualquer julgamento acerca das prioridades para melhoria dos processos. O fato de algo ser 

considerado importante pelos consumidores apenas não significa que deve ser priorizado, pois 

o processo pode já estar em um nível de desempenho maior do que os seus concorrentes. Da 

mesma forma, não é somente porque o nível de desempenho de um processo esteja aquém dos 

concorrentes que deve ser dada uma prioridade maior, pois pode ser referente a um aspecto 

não valorizado pelos clientes. Portanto, para Slack et al (2007), essas duas questões devem ser 

avaliadas em conjunto para se julgar a priorização de objetivos. 



Capítulo Erro! Fonte de referência não encontrada. Base Conceitual 

 

 18 

De acordo com Santos et al (2008), em organizações funcionais, ao analisar um fluxo de 

trabalho em um processo produtivo pode-se verificar a formação de feudos, dificuldades de 

priorização de processos, falhas na comunicação e quebra na hierarquia de decisão, entre 

outras. Isso porque cada área executa os seus processos, sem se preocupar com o que ocorre 

antes e o que ocorre depois, visando o desempenho dos seus resultados. O acompanhamento 

das atividades e processos por áreas, possibilita que os problemas sejam mais rapidamente 

identificados e resolvidos, e a gerência de processos pode auxiliar na melhoria dos 

desempenhos. Com este acompanhamento, o intuito é coordenar os processos buscando o 

ótimo global, definindo claramente os papéis de cada ator, de forma a minimizar as 

dificuldades e priorizar o que deve ser priorizado. 

2.2.3 Fundamentos e Critérios do Modelo de Excelência em Gestão 

2.2.3.1 Fundamentos da Qualidade 

Para a Fundação Nacional da Qualidade, o Modelo de Excelência da Gestão — MEG 

utiliza como base um conjunto de conceitos fundamentais e estruturado em critérios e 

requisitos inerentes à Excelência em Gestão. Os fundamentos e seus conceitos estão descritos 

a seguir (FNQ, 2008): 

 Pensamento Sistêmico: entendimento das relações de interdependência entre os diversos 

componentes de uma organização, bem como entre a organização e o ambiente externo. 

 Aprendizado Organizacional: alcance de um maior patamar de conhecimento para a 

organização através da percepção, reflexão, avaliação e compartilhamento de 

experiências. 

 Cultura de Inovação: visa propiciar um ambiente favorável à criatividade, experimentação 

e implementação de novas idéias com o objetivo de gerar um diferencial competitivo para 

a organização. 

 Liderança e Constância de Propósitos: foco na atuação democrática, inspiradora e 

motivadora das pessoas, de forma a desenvolver a cultura da excelência, a promoção de 

relações de qualidade e a proteção dos interesses das partes interessadas. 

 Orientação por Processos e Informações: compreensão e segmentação do conjunto das 

atividades e processos da organização que agreguem valor para as partes interessadas. A 

medição e a análise de desempenho devem subsidiar a tomada de decisões e execução de 

ações, levando-se em consideração as informações disponíveis e os riscos identificados. 
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 Visão de Futuro: identificação e maior compreensão dos fatores que afetam a organização, 

seu ecossistema e o ambiente externo no curto e no longo prazo. 

 Geração de Valor: aumento de valor tangível e intangível através de resultados 

consistentes para todas as partes interessadas, de forma sustentável. 

 Valorização das Pessoas: busca da realização profissional e pessoal dos empregados, 

maximizando seu desempenho por meio do comprometimento, do desenvolvimento de 

competências e de incentivos para a inovação. 

 Conhecimento sobre o Cliente e o Mercado: conhecimento e entendimento das 

necessidades e expectativas do público-alvo e do ambiente em que atua, visando a criação 

de valor para o cliente de forma sustentável e, consequentemente, gerando maior 

competitividade no mercado. 

 Desenvolvimento de Parcerias: desenvolvimento de atividades em conjunto com outras 

organizações, com foco no melhor aproveitamento das competências essenciais de cada 

uma, a fim de gerar benefícios para ambas as partes. 

 Responsabilidade Social: atuação de forma ética e transparente da organização com todos 

os públicos com os quais ela se relaciona. Além disso, visa inserir na estratégia da 

organização o conceito de desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando 

recursos ambientais e culturais para gerações futuras; respeitando a diversidade e 

promovendo a redução das desigualdades sociais. 

2.2.3.2 Critérios da Qualidade 

Os critérios estabelecidos no Modelo de Excelência em Gestão, da Fundação Nacional 

da Qualidade são: Liderança; Estratégias e Planos; Clientes; Sociedade; Informações e 

Conhecimento; Pessoas; Processos e Resultados. A figura representativa do MEG (FNQ, 

2008), visa simbolizar a organização sob seu ponto de vista, considerada como um sistema 

orgânico e adaptável ao ambiente externo. O MEG é apresentado na figura 2.2, que utiliza o 

conceito de aprendizado segundo o ciclo de PDCA (Plan, Do, Check, Action). 

https://www.fnq.org.br/pdf/CadernosExcelencia2008_01_lideranca.pdf
https://www.fnq.org.br/pdf/CadernosExcelencia2008_02_estrategias.pdf
http://www.fnq.org.br/pdf/CadernosExcelencia2008_03_clientes.pdf
https://www.fnq.org.br/pdf/CadernosExcelencia2008_04_sociedade.pdf
https://www.fnq.org.br/pdf/CadernosExcelencia2008_05_informacoes.pdf
https://www.fnq.org.br/pdf/CadernosExcelencia2008_05_informacoes.pdf
https://www.fnq.org.br/pdf/CadernosExcelencia2008_06_pessoas.pdf
https://www.fnq.org.br/pdf/CadernosExcelencia2008_07_processos.pdf
https://www.fnq.org.br/pdf/CadernosExcelencia2008_08_resultados.pdf
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Figura 2.2 Diagrama do Modelo de Excelência em Gestão 

(FNQ, 2008) 

 

De acordo com a FNQ (2008), o sucesso de uma organização está diretamente 

relacionado à sua capacidade de atender às necessidades e expectativas de seus clientes. Elas 

devem ser identificadas, entendidas e utilizadas para que se crie o valor necessário para 

conquistar e reter esses clientes.  

Além disso, a FNQ (2008), através do MEG, afirma que para contribuir com a 

continuidade de suas operações, a empresa também deve identificar, entender e satisfazer as 

necessidades e expectativas da sociedade e das comunidades com as quais interage, atuando 

sempre de forma ética, cumprindo as leis e preservando o ambiente.  

Considerando essas premissas, a liderança tem o importante papel de estabelecer os 

princípios da organização, praticando os fundamentos da excelência e impulsionando, através 

do seu exemplo, a cultura da excelência em toda a organização. Os líderes precisam avaliar o 

desempenho e executar, sempre que necessário, as ações preventivas ou corretivas, a fim de 

consolidar o aprendizado organizacional. 

Ainda segundo o MEG (FNQ, 2008), as estratégias são formuladas pelos líderes para 

direcionar a organização e o seu desempenho, com foco em uma posição competitiva. Elas 

devem ser desdobradas em todos os níveis da organização, com planos de ação de curto e 

longo prazos, considerando todos os recursos necessários para assegurar a sua implementação. 

http://www.fnq.org.br/site/402/default.aspx
http://www.fnq.org.br/site/402/default.aspx
http://www.fnq.org.br/site/402/default.aspx
http://www.fnq.org.br/site/402/default.aspx
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Uma avaliação dessa implementação deve ser realizada continuamente para o 

acompanhamento e monitoração dos planos e os possíveis ajustes necessários para responder 

rapidamente às mudanças nos ambientes interno e externo. Considerando esses quatro 

critérios apresentados, Clientes, Sociedade, Liderança e Estratégias e Planos, tem-se a etapa 

de planejamento (P) do ciclo PDCA. 

Dando continuidade ao que prega o MEG (FNQ, 2008), as pessoas que compõem a 

força de trabalho da organização devem estar capacitadas e satisfeitas, atuando em um 

ambiente propício à consolidação da cultura da excelência. Dessa forma, é possível executar e 

gerenciar adequadamente os processos, criando valor para os clientes e aperfeiçoando o 

relacionamento com os fornecedores, atores importantes no processo produtivo da empresa. A 

organização deve ainda planejar e controlar os seus custos e investimentos, além de 

quantificar e monitorar os riscos financeiros existentes. A partir de então, considerando as 

Pessoas e os Processos, conclui-se a etapa referente à execução (D) no PDCA. 

Para efetivar a etapa do Controle (C) no PDCA de acordo com o MEG (FNQ, 2008), os 

resultados em relação à situação econômico-financeira, clientes e mercado, pessoas, 

sociedade, fornecedores, processos principais do negócio e processos de apoio devem ser 

mensurados a avaliados. Os efeitos gerados pela implementação sinérgica das práticas de 

gestão e pela dinâmica externa à organização podem ser comparados às metas estabelecidas 

para eventuais correções de rumo ou reforços das ações implementadas. 

Esses resultados, apresentados sob a forma de informações e conhecimento, retornam a 

toda a organização, complementando o ciclo PDCA com a etapa referente à ação (A). Essas 

informações representam a inteligência da organização, viabilizando a análise do desempenho 

e a execução das ações necessárias em todos os níveis. Para a FNQ (2008), a gestão das 

informações e dos ativos intangíveis é um elemento essencial para a organização que busca 

sua excelência empresarial. 

Os oito Critérios de Excelência se subdividem em 24 Itens, conforme descrito a seguir 

(FNQ, 2008): 

1. Liderança: pontuação máxima do critério - 110 pontos 

1.1 Sistema de liderança  

1.2 Cultura da excelência  

1.3 Análise do desempenho da organização  

2. Estratégias e Planos: pontuação máxima do critério - 60 pontos 

2.1 Formulação das estratégias  

http://www.fnq.org.br/site/402/default.aspx
http://www.fnq.org.br/site/402/default.aspx
http://www.fnq.org.br/site/402/default.aspx
http://www.fnq.org.br/site/402/default.aspx
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2.2 Implementação das estratégias  

3. Clientes: pontuação máxima do critério - 60 pontos 

3.1 Imagem e conhecimento de mercado  

3.2 Relacionamento com clientes  

4. Sociedade: pontuação máxima do critério - 60 pontos 

4.1 Responsabilidade socioambiental  

4.2 Ética e desenvolvimento social  

5. Informações e Conhecimento: pontuação máxima do critério - 60 pontos 

5.1 Informações da organização  

5.2 Informações comparativas 

5.3 Ativos intangíveis 

6. Pessoas: pontuação máxima do critério - 90 pontos 

6.1 Sistemas de trabalho 

6.2 Capacitação e desenvolvimento  

6.3 Qualidade de vida 

7. Processos: pontuação máxima do critério - 110 pontos 

7.1 Processos principais do negócio e processos de apoio 

7.2 Processos de relacionamento com os fornecedores 

7.3 Processos econômico-financeiros 

8. Resultados: pontuação máxima do critério - 110 pontos 

8.1 Resultados econômico-financeiros 

8.2 Resultados relativos aos clientes e ao mercado 

8.3 Resultados relativos à sociedade 

8.4 Resultados relativos às pessoas 

8.5 Resultados dos processos principais do negócio e dos processos de apoio  

8.6 Resultados relativos aos fornecedores 

A figura 2.3 demonstra a relação entre os critérios de excelência com os fundamentos 

do Modelo de Excelência em Gestão. 
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Figura 2.3 Fundamentos versus Critérios de Excelência 
(FNQ, 2008) 
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3 OS MODELOS PROPOSTOS 

Este capítulo traz a elaboração dos modelos propostos como forma de auxiliar na 

minimização dos problemas identificados, somando-se ainda alguns benefícios conseqüentes 

da sua implantação. Além disso, contempla também uma descrição breve da empresa 

escolhida para a simulação da aplicação dos modelos aqui propostos. Concluindo, o capítulo 

apresenta os modelos concebidos para a classificação dos processos críticos e a priorização 

dos processos.  

3.1 Os Modelos Propostos - visão geral 

O Modelo de Mapeamento de Macroprocessos tem como objetivo a identificação e para 

a estruturação da empresa por processos. Além disso, permite classificar os processos em 

diferentes categorias, identificar seus relacionamentos e definir os objetivos, entradas e saídas 

principais, possibilitando uma visão top down (de ―cima para baixo‖) da organização. A partir 

do seu desdobramento, é possível fazer a interrelação dos macroprocessos, processos, 

atividades e serviços. 

Já o Modelo de Maturidade visa identificar o grau de estruturação dos processos 

mapeados; sendo esta estruturação determinada por diferentes fatores relacionados ao 

funcionamento do processo, conforme critérios definidos pelo modelo (Calabria, 2009). 

Porém, considerando que sua aplicação será em uma empresa do porte da Chesf, com 

muitos processos envolvidos, onde não há recursos excedentes para a atuação em todos eles, é 

imprescindível classificar os processos mais críticos, que influenciam mais fortemente nos 

resultados da organização e que se enquadrem nos demais critérios a serem apresentados no 

modelo aqui proposto de Criticidade de Processos. Além dessa classificação, é necessário 

ainda o ordenamento desses processos, de forma a focar os esforços naqueles identificados 

como mais prioritários, até para que subsidie o planejamento tático e operacional da empresa, 

através da aplicação do Modelo de Priorização de Processos. 

Portanto, sintetizando os problemas identificados, tem-se: 

 Necessidade de atuação com foco no que é mais crítico para os resultados da empresa 

(problema de classificação) 

 Alinhar os esforços naquilo que vai agregar mais valor no alcance dos objetivos 

estratégicos (problema de ordenação) 
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 Complementar o Modelo de Gestão por processos pré concebido em linhas gerais, 

para atingir todos os benefícios esperados pela implantação de um modelo de gestão 

com essas características e utilizando esses instrumentos. 

 

 

Figura 3.1 Instrumentos da Gestão por Processos 
(Chesf, 2009) 

 

3.1.1 Empresa escolhida – CHESF 

A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf é uma empresa subsidiária das 

Centrais Elétricas Brasileiras SA - Eletrobrás, criada em 1945, que atua no mercado de 

energia elétrica brasileiro. O negócio da Chesf é produzir, transmitir e comercializar energia 

elétrica para diversas regiões do país. Com a entrada do novo Modelo do Setor Elétrico, a área 

que mais evoluiu na empresa foi a de comercialização, em especial o processo de participação 

de leilões de novos empreendimentos, para atender aos novos requisitos de um mercado 

bastante competitivo. 

Apesar de seu sistema de geração de energia ser hidrotérmico, a predominância das 

usinas é de caráter hidroelétrico, sendo responsáveis por mais de 97% da produção total. Seu 
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parque gerador atual possui 10.618 MW de potência instalada, sendo composto por 14 usinas 

hidrelétricas, que utilizam 9 reservatórios com capacidade de armazenamento máximo de 52 

bilhões de metros cúbicos d’água, e 1 usina térmica bicombustível com 350 MW de potência 

instalada. O sistema de transmissão teve suas operações iniciadas em 1954 e abrange os 

estados de Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, 

composto por 18.468 km de linhas de transmissão em operação. Dessas linhas, soma-se 5.122 

de circuitos de transmissão em 500 kV; 12.537 km de circuitos de transmissão em 230 kV; 

809 km de circuitos de transmissão em tensões inferiores; 98 subestações com tensão maior 

que 69 kV e 729 transformadores em operação, totalizando uma capacidade de transformação 

de 42.765 MVA. Além disso, o sistema de transmissão conta ainda com 4.907 km de cabos de 

fibra ótica.  

A Chesf é uma empresa de grande porte e de capital aberto que está sujeita às regras da 

Comissão de Valores Mobiliários – CVM, apesar de ter suas ações negociadas apenas no 

mercado de balcão. Teve uma receita operacional bruta de R$ 5.640,4 milhões em 2008, e 

encerrou esse exercício com 5.535 funcionários distribuídos na Sede, localizada em Recife, e 

nas unidades regionais descentralizadas em Paulo Afonso, Fortaleza, Sobradinho, Salvador e 

Teresina, além dos escritórios em São Paulo e Brasília. 

Possui uma estrutura organizacional bastante hierarquizada, com forte verticalização e 

uma predominância da gestão funcional, onde a tomada de decisão é centralizada. Seu 

organograma é composto por 264 órgãos formais, distribuídos em cinco Diretorias, 

desdobradas, em até, quatro níveis hierárquicos: Superintendência, Departamento, Divisão e 

Serviço; conforme descrito no Anexo I.  

Por se tratar de uma empresa de economia mista e com a maioria das ações em poder da 

União, é regida por leis aplicadas ao setor público e, consequentemente, seus processos 

administrativos tendem a ser mais burocráticos e estão sujeitos a auditorias e fiscalizações de 

entidades controladoras e reguladoras do Governo, tais como: Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL), Tribunal de Contas da União (TCU), Coordenadoria Geral da União 

(CGU), Ministério de Minas e Energia (MME), entre outros. Essa característica dificulta a 

agilidade da empresa e influencia na sua flexibilidade e capacidade de adaptação às mudanças 

exigidas pelo mercado. 
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3.2 Os Modelos Propostos 

A concepção dos modelos considerou a definição das diretrizes específicas dos 

modelos, com base nas diretrizes gerais pré-concebidas (Calabria, 2009), os critérios e 

conceitos relacionados a cada um, quais os procedimentos, recursos e atores e papéis 

necessários para a devida implantação. Todos esses elementos serão apresentados tanto para o 

Modelo de Criticidade de Processos, quanto para o Modelo de Priorização de Processos. 

Definiu-se também para cada Modelo as grades de pontuação para avaliação, de acordo com 

cada critério definido.  

3.2.1 Diretrizes gerais do Modelo de Gestão por Processos 

As diretrizes gerais definidas no Modelo de Gestão por Processos pré-concebido para 

uma empresa do setor elétrico (Calabria, 2009), cujos modelos deste trabalho fazem parte, 

devem ser consideradas a fim de que sejam alcançados os objetivos esperados no que se refere 

à flexibilidade, produtividade, capacidade de adaptação às mudanças e, por fim, obtenção de 

diferenciais competitivos para a Empresa. Essas diretrizes definem e norteiam padrões de 

procedimento, políticas e formas de conduta que devem ser consideradas em todos os 

componentes dos Modelos (neste caso, os modelos de Criticidade e Priorização de processos) 

e adotadas por todos os atores envolvidos na implantação da gestão por processo. 

Para tanto, foram definidas as seguintes diretrizes gerais para o Modelo de gestão por 

processos (Calabria, 2009): 

 Visão holística da organização, com foco em processos (necessidade de transcender 

à visão funcional, de ―caixinhas‖ ou departamentos organizacionais);  

 Foco no cliente a partir da aplicação do conceito de cadeia de valor agregado (o 

cliente externo deve ser o ponto de partida para o desenvolvimento do Modelo, com 

ênfase no mercado);  

 Racionalização de recursos organizacionais (financeiros, de pessoal e materiais); 

 Melhoria contínua, de acordo com as referências do PDCA, conhecido como o ciclo 

de Shewhart ou ciclo de Deming; 

 Abrangência de aplicação no Setor Elétrico Brasileiro e conformidade e aderência às 

normas, políticas e diretrizes do setor;  

 Alinhamento estratégico, incorporando a visão de sustentabilidade empresarial;  

 Flexibilidade na aplicação do Modelo, em função das especificidades e objetivos 

esperados;  
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 Aderência do Modelo proposto a outras metodologias e ferramentas gerenciais 

correlatas, já existentes na empresa. No caso específico da Chesf, citam-se: 

International Organization for Standardization (ISO), Business Process 

Management (BPM) e Rational Unified Process (RUP), relacionadas a processos e 

tecnologias; e Critérios de Excelência da Fundação Nacional da Qualidade e 

Balanced ScoredCard (BSC), no que se refere à gestão;  

Essas diretrizes devem nortear a implantação dos Modelos e contribuir para o alcance dos 

resultados esperados, além de facilitar a melhoria na eficiência dos processos da empresa, 

favorecendo o alcance dos seus objetivos estratégicos. Além disso, as diretrizes específicas 

concebidas neste trabalho para os Modelos de Criticidade e Priorização estão aderentes às 

diretrizes gerais do modelo. 

A figura 3.2 mostra o Modelo de Gestão por Processos dentro de uma visão geral, com 

todos os seus modelos componentes e suas interrelações. O foco deste trabalho é no 

detalhamento dos modelos de Criticidade e Priorização de Processos, considerando o que já 

foi definido para o modelo geral e os demais modelos, de Mapeamento e Maturidade de 

processos. Conforme demonstra a figura, os produtos desses últimos modelos servem de 

insumos para a aplicação do modelo de priorização. 

 

 

Figura 3.2 Inter-relação entre elementos componentes do Modelo de gestão por processos 
(Calabria, 2009) 
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3.2.2 Modelo de Criticidade de Processos 

Este modelo é mais um componente do Modelo de Gestão por Processos, e tem como 

objetivo principal identificar, dentre os macroprocessos mapeados pela cadeia de valor e seus 

desdobramentos em processos, quais os mais críticos sob o ponto de vista da alta gestão e 

considerando os critérios aqui propostos. Isso porque o propósito da gestão por processos não 

é mapear e trabalhar todos os processos da empresa, e sim apenas os que agregam maior valor 

aos objetivos estratégicos definidos para o período. Além disso, deve-se considerar que os 

recursos das empresas são restritos e um projeto de melhoria de um processo requer esforço e 

custos. Portanto, a importância do modelo de criticidade para identificar os processos que são 

mais críticos para a organização e que devem ser considerados no processo de priorização. 

O Modelo de Criticidade aqui proposto utiliza os Fundamentos da Excelência, da 

Fundação Nacional da Qualidade, como base para a definição dos critérios de avaliação cujo 

modelo de gestão é bastante aplicado pelas empresas do setor elétrico, inclusive pela Chesf, 

para auto-avaliação da gestão. Este modelo de gestão foi escolhido como norteador na 

definição dos critérios por se basear em fundamentos e critérios aderentes ao modelo de 

gestão por processos e aos modelos componentes aqui propostos.  

Conforme já descrito no capítulo 2, os fundamentos definidos pelo Modelo Empresarial 

de Gestão (MEG) da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ, 2008) são: pensamento 

sistêmico; aprendizado organizacional; cultura de inovação; liderança e constância de 

propósitos; orientação por processos e informações; visão de futuro; geração de valor; 

valorização de pessoas; conhecimento sobre o cliente e o mercado; desenvolvimento de 

parcerias e responsabilidade social. Já os critérios utilizados no modelo são classificados 

como Liderança, Estratégias e Planos, Clientes, Sociedade, Informações e Conhecimento, 

Pessoas, Processos e Resultados. Para o modelo proposto, foi concebida neste trabalho uma 

questão para cada um desses critérios, com o objetivo de avaliar os processos e classificá-los 

como críticos (C) e não críticos (NC). Portanto, do MEG utilizou-se basicamente seus 

critérios e as respectivas pontuações (de forma proporcional, dividida por 1000 para que 

totalizasse 1), sendo as questões para avaliação de cada critério elaboradas durante a 

concepção do modelo, foco deste trabalho. 

3.2.2.1 Diretrizes específicas 

Para a análise dos processos com foco na definição da sua criticidade, algumas 

diretrizes específicas devem ser consideradas. Com base nessas diretrizes, serão definidos os 

https://www.fnq.org.br/pdf/CadernosExcelencia2008_01_lideranca.pdf
https://www.fnq.org.br/pdf/CadernosExcelencia2008_02_estrategias.pdf
http://www.fnq.org.br/pdf/CadernosExcelencia2008_03_clientes.pdf
https://www.fnq.org.br/pdf/CadernosExcelencia2008_04_sociedade.pdf
https://www.fnq.org.br/pdf/CadernosExcelencia2008_05_informacoes.pdf
https://www.fnq.org.br/pdf/CadernosExcelencia2008_06_pessoas.pdf
https://www.fnq.org.br/pdf/CadernosExcelencia2008_07_processos.pdf
https://www.fnq.org.br/pdf/CadernosExcelencia2008_08_resultados.pdf
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critérios e procedimentos necessários para a classificação dos processos como críticos e não 

críticos. As diretrizes definidas estão descritas a seguir: 

 O conjunto universo de processos a serem avaliados e classificados será identificado 

no âmbito do Planejamento estratégico da Chesf, a partir dos objetivos estratégicos 

definidos, e deve considerar os insumos da aplicação do modelo de Mapeamento de 

Macroprocessos. 

 O modelo deve se basear nos aspectos Liderança, Estratégias e Planos, Clientes, 

Sociedade, Informações e Conhecimento, Pessoas, Processos e Resultados para a 

elaboração das questões que auxiliará na identificação do que é crítico para a 

organização. 

 Para cada questão levantada, haverá uma grade de pontuação de acordo com as 

respostas que deverão obedecer aos valores contidos na tabela 4.1, descrita a seguir. 

 As informações necessárias para subsidiar a classificação dos processos ficarão a 

cargo do coordenador do processo (―dono do processo‖), de acordo com os critérios 

específicos dentro de um grupo de macroprocesso. 

 A avaliação da criticidade de processos ocorrerá, no mínimo, nas seguintes 

situações: 

a. No último trimestre de cada exercício, um mês após definição dos tetos 

orçamentários da Chesf - para consolidação do Planejamento Estratégico do 

exercício seguinte. 

b. Ao longo do exercício - em situações de entrada de novas demandas 

consideradas críticas (como, por exemplo, o atendimento à uma exigência 

legal) ou de restrições orçamentárias. 

 As pontuações aos critérios devem classificar os processos em dois grupos, dos tipos 

crítico - ―C‖ e não crítico – ―NC‖, e esta avaliação será consolidada pelo Comitê de 

Avaliação de Processos, a partir de proposição inicial, apresentada pelo escritório de 

processos da Chesf. 

 O Comitê será composto por um representante de cada Diretoria, com direito a voto, 

além do Coordenador do escritório de processos que será o dirigente, o qual só 

votará em caso de necessidade de desempate. 

 O sistema de aprovação da classificação final será o de maioria de votos dentro do 

Comitê. 

https://www.fnq.org.br/pdf/CadernosExcelencia2008_02_estrategias.pdf
http://www.fnq.org.br/pdf/CadernosExcelencia2008_03_clientes.pdf
https://www.fnq.org.br/pdf/CadernosExcelencia2008_04_sociedade.pdf
https://www.fnq.org.br/pdf/CadernosExcelencia2008_05_informacoes.pdf
https://www.fnq.org.br/pdf/CadernosExcelencia2008_06_pessoas.pdf
https://www.fnq.org.br/pdf/CadernosExcelencia2008_07_processos.pdf
https://www.fnq.org.br/pdf/CadernosExcelencia2008_08_resultados.pdf
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 A classificação dos grupos de processos nos tipos ―C‖ e ―NC‖ será decorrente do 

somatório de pontos por eles obtidos no processo de avaliação. 

3.2.2.2 Critérios e conceitos 

Os critérios para avaliação da criticidade, como já dito anteriormente, foram divididos 

de acordo com os critérios do Modelo de Excelência da Fundação Nacional da Qualidade 

(2008).  

A escala de avaliação escolhida é a escala intervalar métrica, que utiliza valores para 

avaliar os objetos cuja distância entre os números é igual (neste caso, igual a 1). Essa escolha 

deve-se ao fato de que essa escala permite uma interpretação e comparação obtendo sentido, 

ou seja, a diferença entre as classificações 1 e 2 é a mesma que existe em 3 e 4. Hair Jr et al, 

(2005) ressaltam também que uma escala intervalar possui todas as qualidades das escalas 

nominais e ordinais, além das diferenças entre os pontos da escala, consideradas iguais. Os 

dados obtidos através de uma escala intervalar são passíveis de serem submetidos a cálculos 

de outras escalas, como ordinal ou nominal, e também suportam outros cálculos, como desvio 

padrão ou média, por exemplo.  

Considerando a escala de classificação somada, ou escala de Likert, busca-se mensurar 

opiniões para avaliar a intensidade com que uma pessoa concorda com um conjunto de 

afirmações. Para tanto, desenvolve-se para cada ponto da escala um rótulo para expressar essa 

intensidade. O número de 5 (cinco) pontos foi definido partindo-se do pressuposto que é um 

número adequado para resultar em um nível de precisão equilibrado da escala de mensuração 

e é de simples discriminação entre as respostas, facilitando a aplicação junto aos 

respondentes. Além disso, definiu-se um número ímpar de categorias, considerando que 

alguns respondentes podem ser neutros diante de algumas questões avaliadas, e uma escala 

equilibrada, onde o número de categorias favoráveis e desfavoráveis é igual (Hair Jr et al, 

2005). 

Para avaliação de cada questão, definiu-se uma escala intervalar descrita a seguir: 

1. Discordo totalmente; 

2. Discordo parcialmente; 

3. Não discordo nem concordo; 

4. Concordo parcialmente; 

5. Concordo plenamente. 
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Para avaliação de cada respondente e posterior classificação dos processos, elaborou-se 

afirmativas para cada critério, ressaltando o que é importante para a caracterização de 

processos críticos e não críticos. Essa avaliação, de acordo com cada critério, deve ser feita 

por processo. As afirmativas estão separadas por critério e descritas a seguir: 

 

 Em relação à Liderança: 

 O processo contribui diretamente para o estabelecimento da governança, 

considerando em sua execução a mitigação dos riscos, insumos para a tomada de 

decisão e análise do desempenho dos seus resultados. 

 Em relação à Estratégias e Planos: 

 A implementação da estratégia indica a melhoria na gestão do processo. 

 Em relação à Clientes: 

 O processo atende a um ou mais requisitos dos clientes, gerando benefícios para os 

mesmos. 

 Em relação à Sociedade: 

 O processo contribui para minimizar os impactos sócio-ambientais conseqüentes das 

atividades da empresa. 

 Em relação à Informação e Conhecimento: 

 O processo gera informações importantes para a tomada de decisões estratégicas ou 

contribui diretamente, através do gerenciamento das informações envolvidas 

(entradas e saídas) e da disseminação do conhecimento gerado. 

 Em relação a Pessoas: 

 O processo influencia diretamente o clima organizacional e conseqüente 

produtividade dos empregados. 

 Em relação a Processos: 

 O processo não possui sistemática de controle, acompanhamento e implementação 

de melhorias. 

 Em relação a Resultados: 

 Os produtos gerados pelo processo afetam diretamente os resultados dos processos 

finalísticos e/ou resultados econômico-financeiros. 

 

Para classificação dos processos em críticos e não críticos, definiu-se pontuações para 

os critérios avaliados para cada processo, descritos na tabela 3.1. Como já foi dito, os pesos 
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atribuídos a cada critério são, proporcionalmente, os mesmos definidos e utilizados pela FNQ 

(2008) no processo de avaliação da gestão das empresas. Esses pesos refletem a importância 

de cada critério para a avaliação e influenciarão na classificação final a depender das 

respostas dadas a cada critério. Serão considerados críticos os processos que apresentarem 

como resultado final da soma ponderada o valor maior ou igual a 3 (três), igual ou acima do 

limite neutro de criticidade. Esse formato simplificado de avaliação e pontuação foi escolhido 

para facilitar a aplicação do modelo pelos gestores dos processos e extrair resultados de forma 

mais rápida e objetiva. 

 

Tabela 3.1: Grade de Pontuação dos Critérios para Avaliação da Criticidade dos Processos 

CÓDIGO CRITÉRIO PESO ESCALA DE AVALIAÇÃO 

C.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       LIDERANÇA 0,11 

1. Discordo totalmente 

2. Discordo parcialmente 

3. Não discordo nem concordo 

4. Concordo parcialmente 

5. Concordo plenamente 

C.2 ESTRATÉGIAS E PLANOS 0,06 

C.3 CLIENTES 0,06 

C.4 SOCIEDADE 0,06 

C.5 
INFORMAÇÃO E 

CONHECIMENTO 
0,06 

C.6 PESSOAS 0,09 

C.7 PROCESSOS 0,11 

C.8 RESULTADOS 0,45 

 

3.2.2.3 Atores e Papéis 

Para elaboração do modelo e melhor esclarecimento dos procedimentos previstos, 

considerou-se alguns atores importantes, com papéis definidos a seguir: 

 Compete aos titulares das Diretorias ou Chefes de Gabinetes das Diretorias 

indicarem os respectivos representantes, titular e suplente, para compor o Comitê de 

Avaliação de Processos de Negócio. 

 Compete aos representantes das Diretorias, membros do Comitê de Avaliação de 

Processos de Negócio: 

a. apresentarem seus posicionamentos quanto à proposta da classificação dos 

grupos de processos, tipos ―C‖ e ―NC‖; 

b. participarem das reuniões do Comitê, com vistas à aprovação da 

classificação dos processos e da elaboração do respectivo portfólio;  
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c. elegerem o Secretário Executivo do Comitê. 

 Compete aos membros do Comitê, representantes das Diretorias, assegurarem o 

comprometimento dos órgãos de sua Diretoria, envolvidos no processo de análise e 

classificação dos processos, contribuindo com: 

a. a alocação dos recursos humanos necessários ao desenvolvimento dos 

procedimentos previstos no modelo; 

 Compete ao Secretário Executivo do Comitê: 

a. convocar as reuniões do Comitê e providenciar infraestrutura e materiais 

necessários; 

b. registrar as atas das reuniões e divulgar com os participantes; 

c. consolidar as análises dos membros do Comitê à proposta de pontuação 

apresentada pelo Escritório de processos; 

d. divulgar as informações relativas ao Comitê com todos os interessados. 

 Compete ao titular do Escritório de Processos: 

a. manter atualizado o processo de avaliação da maturidade e da criticidade e 

priorização de processos, componentes do Modelo de Gestão por Processos, 

além do Mapeamento dos Processos, a partir da cadeia de valor; 

b. preparar a proposta inicial de classificação dos projetos, dos tipos ―C‖ e 

―NC‖, e submeter o resultado ao Comitê de Avaliação de Processos de 

Negócio; 

c. coordenar o Comitê de Avaliação Processos de Negócio; 

d. elaborar o portfólio de processos por tipo de criticidade; 

e. divulgar o portfólio de processos com o Comitê de Avaliação de Processos 

de Negócio e com os demais órgãos da Empresa. 

 Compete aos coordenadores de processos e gerentes de órgãos de primeiro nível 

hierárquico, envolvidos nos mesmos: 

a. prestarem as informações necessárias ao processo de análise e classificação 

da criticidade; 

b. alocarem os recursos humanos, de sua unidade organizacional e das 

subordinadas, se necessário; 
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3.2.2.4 Procedimentos 

Para avaliação dos processos a fim de classificá-los de acordo com a sua criticidade, 

definiu-se os seguintes procedimentos, considerando as diretrizes, critérios e conceitos 

envolvidos para então fornecer insumos para sua posterior priorização. São eles: 

I. O coordenador do escritório de processos, com base no mapeamento de 

macroprocessos, identifica os processos que estão direta ou indiretamente 

envolvidos nos objetivos estratégicos, definidos a partir do planejamento, a serem 

avaliados para um dado exercício e classificados. 

II. Os coordenadores de cada processo respondem às questões formuladas contidas no 

Apêndice I, de forma a subsidiar o processo de classificação. 

III. O coordenador do escritório de processos, com apoio de pessoas envolvidas nos 

processos (coordenadores dos processos), efetua a classificação dos mesmos, de 

acordo com os critérios estabelecidos no item 4.2.2, e submete o resultado aos 

representantes das Diretorias no Comitê de Avaliação de Processos. 

IV. Cada membro do Comitê de Avaliação de Processos avalia as classificações 

sugeridas para todos os processos e remete, num prazo máximo de 15 (quinze) dias, 

seu posicionamento ao Secretário Executivo do referido Comitê, indicando 

eventuais ajustes na classificação definida. 

V. O Secretário Executivo do Comitê de Avaliação de Processos consolida as posições 

dos representantes das Diretorias no referido Comitê, com vistas a facilitar o 

processo de identificação da criticidade dos processos durante a reunião.  

VI. O Comitê, por maioria de votos, consolida a classificação dos processos em dois 

grupos, dos tipos ―C‖ e ―NC‖. 

VII. O coordenador do escritório de processos elabora o portfólio de processos que 

farão parte da posterior avaliação e priorização de processos, considerando os 

grupos de críticos e não críticos e remete para referendo final do Comitê. 

VIII. O Comitê de Avaliação de Processos analisa a proposta de portfólio 

apresentada ao escritório de processos e sua fundamentação técnica, e delibera 

quanto ao referendo final do portfólio de processos a serem priorizados do exercício 

em estudo. 

IX. O escritório de processos divulga o resultado com todos os órgãos envolvidos. 

X. Caso haja necessidade, o escritório de processos propõe e justifica ao Comitê de 

Avaliação de Processos a alteração na classificação de um processo. 
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Para melhor entendimento dos procedimentos apresentados acima, a figura 3.3 ilustra 

um breve resumo. 

 

Figura 3.3 Procedimentos do Modelo de Criticidade – visão resumida 

 

3.2.3 Modelo de Priorização de Processos 

O modelo de priorização de processos, vem para completar também o modelo de gestão 

por processos, considerando como entrada as informações sobre a maturidade e a criticidade 

do portfólio de processos mapeados, para escolha e elaboração de um plano de melhoria, 

principalmente daqueles considerados críticos e não estruturados, além de outros aspectos 

importantes para a tomada de decisão. Para tanto, elaborou-se o Modelo de Priorização, 

definindo as diretrizes específicas, critérios, conceitos, atores e papéis e sistemática de 

aplicação para a identificação dos processos que devem ser priorizados. Fatores como 

recursos limitados e esforço envolvido em um projeto de melhoria ou definição de um 

processo também foram considerados para justificar a necessidade deste modelo. 

3.2.3.1 Diretrizes Específicas 

Para a análise dos processos com foco na sua posterior priorização, algumas diretrizes 

específicas devem ser consideradas. Nessas diretrizes, está definido o que irá servir de insumo 

e que irá nortear a elaboração dos critérios para posterior aplicação e ordenamento dos 

processos a serem priorizados. As diretrizes definidas estão descritas a seguir: 
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 O conjunto universo de processos a serem priorizados será identificado no âmbito do 

Planejamento estratégico da Chesf. 

 As entradas para compor o referido Planejamento prevêem o atendimento às 

necessidades dos clientes externos e demais stakeholders (acionistas, sociedade, 

empregados, órgãos reguladores): 

a. do Planejamento Estratégico da Eletrobrás; 

b. do direcionamento tecnológico de TI – atualização, consolidação, adoção de 

nova tecnologia, fim de vida útil de produto, entre outros; 

c. dos órgãos reguladores, controladores ou fiscalizadores (Tribunal de Contas 

da União - TCU, Controladoria Geral da União - CGU, Agência Nacional de 

Energia Elétrica - ANEEL, Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - 

CCEE, Centrais Elétricas Brasileiras S/A. - Eletrobrás, etc); 

d. de decisões judiciais; 

e. de resultados de pesquisas de clima organizacional ou de satisfação de 

clientes;  

f. de programas de Pesquisa e Desenvolvimento - P & D. 

 A priorização deve considerar o nível de maturidade de cada processo e sua 

classificação como processo crítico (tipo ―C‖) e não crítico (tipo ―NC‖), de acordo 

com o Modelo de Maturidade, já proposto e em fase de consolidação na empresa, e o 

Modelo de Criticidade, proposto neste trabalho. 

 As grades de pontuação para os critérios de priorização dos grupos de processos 

deverão obedecer aos valores contidos na tabela 4.2 descrita a seguir. 

 As informações necessárias para subsidiar a priorização dos processos ficarão a 

cargo do órgão demandante ou do coordenador do processo, para estabelecimento de 

critérios específicos dentro de um grupo de macroprocesso. 

 A priorização de processos ocorrerá, no mínimo, nas seguintes situações: 

a. No último trimestre de cada exercício, um mês após definição dos tetos 

orçamentários da Chesf - para consolidação do Planejamento Estratégico do 

exercício seguinte. 

b. Ao longo do exercício - em situações de entrada de novas demandas 

consideradas críticas ou de restrições orçamentárias. 

 A pontuação dos processos será consolidada pelo Comitê de Avaliação de Processos, 

a partir de proposição inicial, apresentada pelo escritório de processos da Chesf. 
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 O Comitê será composto por um representante de cada Diretoria, com direito a voto, 

além do Coordenador do escritório de processos que será o dirigente, o qual só 

votará em caso de necessidade de desempate. 

 O sistema de aprovação da ordenação final será o de maioria de votos dentro do 

Comitê. 

 A ordem de prioridade dos grupos de processos será decorrente do somatório de 

pontos por eles obtidos no processo de priorização. Quanto maior a pontuação do 

processo, maior será sua prioridade. 

 O portfólio de projetos de automação de processos deverá ser consolidado pela 

superintendência de Tecnologia da Informação responsável, respeitando a prioridade 

estabelecida pelo Comitê de Avaliação de Processos daqueles processos que 

necessitem de uma ferramenta informacional de suporte (aquisição, 

desenvolvimento ou customização de sistemas já existentes), além dos recursos 

humanos disponíveis e os valores orçamentários de investimento e custeio aprovados 

para o exercício. 

3.2.3.2 Critérios e conceitos 

Os critérios aqui definidos não seguiram o mesmo padrão do modelo de criticidade, ou 

seja, a mesma escala de avaliação. Além disso, os pesos foram atrelados diretamente aos 

valores dados a cada critério e resposta, distinguindo a importância de cada um deles perante 

os demais. Como esses critérios foram adaptados (com alterações significativas nos 

existentes, inclusão e exclusão de critérios) de uma sistemática de priorização de projetos, já 

concebida e validada pela alta gestão da Chesf (Chesf, 2009 a), a pontuação diferenciada para 

cada questão foi seguida, com valores totalmente diferentes mas considerando a natureza da 

empresa e o que tem o maior peso para a tomada de decisão em relação à priorização de 

processos. Para exemplificar, cita-se o critério referente à ―Natureza da demanda‖, cuja 

pontuação é a mais alta já que trata-se de uma empresa de economia mista, com a maioria de 

suas ações sob o comando do Governo Federal sendo, desta forma, passível de muitas 

exigências legais com penalidades bastante expressivas atreladas, conforme já mencionado. Já 

os critérios de ―Necessidade de terceirização‖ apresenta um peso menor, por ser considerado, 

apesar de importante para a priorização final dos processos, menos crítico do que o exemplo 

anterior.  

Após a definição das diretrizes, foram estabelecidos os seguintes critérios e conceitos a 

serem considerados para análise, pontuação e priorização: 
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 Natureza da demanda – caracteriza a motivação que gera a necessidade de criação 

ou melhoria de um processo de negócio. 

a. Legal – a demanda é originada a partir de determinações legais ou 

regulamentares; ou 

b. Processual – a demanda é originada para uma melhoria dos processos das 

diferentes áreas de negócio da Empresa. 

 Relação com os clientes e/ou demais stakeholders externos – caracteriza a relação 

direta dos produtos gerados pelo processo com os clientes externos e/ou demais 

stakeholders (sociedade, acionistas, órgão reguladores, etc). 

a. Direta – os produtos gerados pelo processo têm relação direta com os clientes 

e/ou demais stakeholders externos; ou 

b. Indireta – os produtos gerados pelo processo têm apenas uma relação indireta 

com os clientes e demais stakeholders externos. 

 Importância do processo para o alcance dos objetivos estratégicos – esse critério tem 

como objetivo verificar a importância do processo no alcance dos objetivos 

priorizados e traçados no planejamento estratégico do ano em curso: 

a. Alta – processos cujo resultado impacta diretamente no alcance dos objetivos 

estratégicos priorizados. 

b. Média - processos cujo resultado impacta indiretamente no alcance dos 

objetivos estratégicos priorizados. 

c. Baixa – processos cujo resultado não impacta no alcance dos objetivos 

estratégicos priorizados. 

 Impacto do processo no negócio da Chesf – contribuição nos processos primários da 

Companhia (geração, transmissão e comercialização) ou com impacto significativo 

nos resultados financeiros da Companhia. 

a. Sim – a contribuição impacta diretamente no negócio da Companhia; ou 

b. Não – a contribuição é direcionada aos processos de apoio da Companhia. 

 Nível de maturidade do processo – esse critério tem como objetivo identificar o 

nível de maturidade do processo, em relação à aplicação do Modelo de Maturidade. 

a. Não estruturado - NE 

b. Em início de estruturação – EE- 

c. Estruturação Avançada – EE+ 

d. Estruturado – E 
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 Criticidade do processo – esse critério tem como objetivo identificar a classificação 

do processo, em relação aplicação do Modelo de Criticidade aqui proposto: 

a. Processos críticos – C 

b. Processos Não críticos - NC 

 Abrangência do processo – esse critério tem como objetivo verificar as áreas 

funcionais e os stakeholders envolvidos no processo. 

a. Corporativa Geral – processos que envolvam áreas e stakeholders de todas as 

diretorias; 

b. Corporativa Setorial – processos que envolvam áreas e stakeholders de pelo 

menos 2 (duas) diretorias; ou 

c. Específica – processos que envolvam áreas e stakeholders de uma diretoria. 

 Patrocínio por nível hierárquico – identifica qual é o nível hierárquico que está 

patrocinando o processo, no sentido de interesse legítimo e atuante na avaliação, 

acompanhamento e controle do mesmo. Esse critério está dividido em: 

a. Diretoria Plena ou três ou mais Diretorias. 

b. Uma ou duas Diretorias específicas. 

c. Mais de um órgão de primeiro nível hierárquico (órgão ligado diretamente a 

uma Diretoria). 

d. Um órgão de primeiro nível hierárquico. 

 Necessidade de automação do processo – verifica se o processo necessita de uma 

adequação à ferramenta informacional de suporte existente ou se não possui nenhum 

suporte informacional. 

a. Sim – o processo necessita de um suporte informacional adequado (a ser 

customizado, desenvolvido ou adquirido); ou 

b. Não – o processo não precisa de adequação da sua ferramenta ou não precisa 

ser automatizado. 

 Necessidade de terceirização – verifica se existe contrato associado à execução do 

processo ou se já está definido que o processo deve ser terceirizado, de acordo com a 

Política de Terceirização Corporativa. 

a. Sim – há contrato em andamento, com ordem de início de serviços emitida 

ou já está definido na Política de Terceirização que o processo deve ser 

terceirizado; ou 

b. Não – não há necessidade de terceirização da execução do processo. 
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Para a avaliação, foram definidas pontuações para cada critérios e opções de respostas 

descritas acima. A pontuação máxima que um processo pode alcançar é 100 (cem) pontos, 

que foram distribuídos com valores diferentes de forma a distinguir o grau de importância de 

cada critério na priorização dos processos. O critério de maior peso é ―Natureza da demanda‖ 

e o de menos peso é ―Necessidade de terceirização‖. Apesar dessa diferenciação, os valores 

não variam muito, indo de 20 a 5, visto que todos os 10 (dez) critérios são considerados 

importantes para a tomada de decisão sobre a priorização dos processos, porém não no mesmo 

nível. Para cada processo, devem ser considerados todos esses critérios, e a sua posição 

quanto aos níveis definidos. A grade de pontuação está descrita na tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2: Grade de Pontuação dos Critérios para Priorização dos Processos 

CÓDIGO CRITÉRIO Pontos 
Máximo

Pontos 

Mínimo 

Pontos 

P.1 
NATUREZA DA 

DEMANDA 

Legal 20 
20 1 

Processual 1 

P.2 

RELAÇÃO COM OS 

STAKEHOLDERS 

EXTERNOS 

Direta 15 
15 1 

Indireta 1 

P.3 

IMPORTÂNCIA DOS 

PROCESSOS PARA O 

ALCANCE DOS 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

Alta 15 

15 1 Média 10 

Baixa 1 

P.4 

IMPACTO DO 

PROCESSO NO 

NEGÓCIO DA CHESF 

Sim 10 
10 1 

Não 1 

P.5 

NÍVEL DE 

MATURIDADE DO 
PROCESSO 

Não estruturado - NE 10 

10 1 

Em início de estruturação – EE- 7 

Estruturação Avançada – EE+ 4 

Estruturado – E 1 

P.6 
CRITICIDADE DO 

PROCESSO 

Crítico - C 10 
10 1 

Não crítico - NC 1 

P.7 
ABRANGÊNCIA DO 

PROCESSO 

Corporativa Geral 5 

5 1 Corporativa Setorial 3 

Específica 1 

P.8 

PATROCÍNIO POR 

NÍVEL 

HIERÁRQUICO 

Diretoria Plena ou 3 ou mais diretorias 5 

5 1 
1 ou 2 Diretorias 4 

Mais de 1 órgão de 1 nível 2 

1 órgão de 1 nível 1 
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CÓDIGO CRITÉRIO Pontos 
Máximo

Pontos 

Mínimo 

Pontos 

P.9 

NECESSIDADE DE 

AUTOMAÇÃO DO 

PROCESSO 

Sim 5 
5 1 

Não 1 

P.10 
NECESSIDADE DE 

TERCEIRIZAÇÃO 

Sim 5 
5 1 

Não 1 

   T O T A L 100 10 

 

3.2.3.3 Atores e Papéis 

Para a elaboração do modelo e melhor esclarecimento dos procedimentos previstos, 

considerou-se alguns atores importantes, com papéis definidos a seguir: 

 Compete aos titulares das Diretorias ou Chefes de Gabinetes das Diretorias 

indicarem os respectivos representantes, titular e suplente, para compor o Comitê de 

Avaliação de Processos de Negócio. 

 Compete aos representantes das Diretorias, membros do Comitê de Avaliação de 

Processos de Negócio: 

a. apresentarem seus posicionamentos quanto à proposta de priorização dos 

processos; 

b. participarem das reuniões do Comitê, com vistas à aprovação da priorização 

dos processos e da elaboração do respectivo portfólio;  

c. elegerem o Secretário Executivo do Comitê. 

 Compete aos membros do Comitê, representantes das Diretorias, assegurarem o 

comprometimento dos órgãos de sua Diretoria, envolvidos no projeto de melhoria 

dos processos, contribuindo com: 

a. a alocação dos recursos humanos necessários ao desenvolvimento dos 

projetos; 

b. a adoção da Metodologia de Gerenciamento de Projetos do Escritório de 

Projetos e da Metodologia Integrada de Modelagem e Automação de 

Processos de Negócio da Chesf. 

 Compete ao Secretário Executivo do Comitê: 

a. convocar as reuniões do Comitê e providenciar infraestrutura e materiais 

necessários; 

b. registrar as atas das reuniões e divulgar com os participantes; 
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c. consolidar as análises dos membros do Comitê à proposta de pontuação 

apresentada pelo Escritório de processos; 

d. divulgar as informações relativas ao Comitê com todos os interessados. 

 Compete ao titular do Escritório de Processos: 

a. manter atualizado o processo de avaliação da maturidade, criticidade e 

priorização de processos, componentes do Modelo de Gestão por Processos, 

além do Mapeamento dos Processos, a partir da cadeia de valor; 

b. preparar a proposta inicial de pontuação dos processos e submeter o 

resultado ao Comitê de Avaliação de Processos de Negócio; 

c. coordenar o Comitê de Avaliação Processos de Negócio; 

d. elaborar o portfólio de processos; 

e. divulgar o portfólio de processos com o Comitê de Avaliação de Processos 

de Negócio e com os demais órgãos da Empresa. 

 Compete aos coordenadores de processos e gerentes de órgãos de primeiro nível 

hierárquico, envolvidos nos mesmos: 

a. prestarem as informações necessárias ao processo de priorização; 

b. alocarem os recursos humanos, de sua unidade organizacional e das 

subordinadas, necessários ao desenvolvimento do projetos de melhoria de 

processos elaborados; 

c. acompanharem o desenvolvimento e adotarem as medidas internas, relativas 

ao gerenciamento das mudanças, decorrentes da implantação do projeto de 

melhoria dos processos. 

3.2.3.4 Procedimentos 

Para avaliação dos processos, definiu-se os seguintes procedimentos, considerando as 

diretrizes, critérios e conceitos envolvidos para a devida priorização e elaboração, a partir de 

então, de um plano de melhoria de processos, com foco no alcance da eficientização dos 

processos priorizados e, consequentemente, a melhoria dos resultados da empresa. São eles: 

I. O coordenador do escritório de processos mapeia os processos que estão direta ou 

indiretamente envolvidos nos objetivos estratégicos, definidos a partir do 

planejamento, a serem priorizados para um dado exercício, bem como a 

classificação desses processos, no que diz respeito à maturidade e à criticidade já 

definidas. 
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II. Os coordenadores de cada processo preenchem o formulário contido nos Apêndice 

II, de forma a subsidiar o processo de pontuação. 

III. O coordenador do escritório de processos, com apoio de pessoas envolvidas nos 

processos, efetua a pontuação dos mesmos, de acordo com os critérios estabelecidos 

no item 3.2.3, e submete o resultado aos representantes das Diretorias no Comitê de 

Avaliação de Processos. 

IV. Cada membro do Comitê de Avaliação de Processos avalia a pontuação sugerida 

para todos os processos e remete, num prazo máximo de 15 (quinze) dias, seu 

posicionamento ao Secretário Executivo do referido Comitê, indicando eventuais 

ajustes na pontuação efetuada. 

V. O Secretário Executivo do Comitê de Avaliação de Processos consolida as posições 

dos representantes das Diretorias no referido Comitê, com vistas a facilitar o 

processo de priorização dos processos durante a reunião.  

VI. O Comitê, por maioria de votos, define a priorização dos processos. 

VII. O coordenador do escritório de processos, considerando os tetos orçamentários 

de custeio e investimento do exercício e sua força de trabalho, elabora o portfólio de 

processos que fará parte do Plano de melhoria de processos, respeitando o processo 

de priorização realizado pelo Comitê e a alocação de recursos humanos prévia para 

as atividades de rotina, e remete para referendo final do Comitê. 

VIII. O Comitê de Avaliação de Processos analisa a proposta de portfólio 

apresentada escritório de processos e sua fundamentação técnica, e delibera quanto 

ao referendo final do portfólio de processos priorizados do exercício em estudo. 

IX. O escritório de processos divulga o resultado com todos os órgãos envolvidos. 

X. Caso haja necessidade, o escritório de processos propõe e justifica ao Comitê de 

Avaliação de Processos a aceleração, eliminação ou despriorização de um processo. 

Para melhor entendimento dos procedimentos apresentados acima, a figura 3.4 ilustra 

um breve resumo. 
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Figura 3.4 Procedimentos do Modelo de Priorização – visão resumida 
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4 APLICAÇÃO DOS MODELOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo será apresentada uma aplicação de cada modelo através de uma 

simulação com os processos de tecnologia da informação da empresa escolhida, a Chesf. 

Além disso, uma análise dos resultados obtidos nesta simulação, ressaltando as características 

dos processos e seu status atual na Empresa. Esta análise foi realizada caso a caso, por 

processo classificado como critico e os processos priorizados, com foco naqueles que foram 

priorizados mas não foram classificados como críticos. O objetivo dessa análise é avaliar a 

coerência dos resultados e, consequentemente, a validação dos modelos propostos. Por fim, 

apresenta-se os principais benefícios (diretos e indiretos), dificuldades de aplicação e 

oportunidades de melhoria dos modelos propostos. 

4.1 Escopo da aplicação 

Para atender aos propósitos desse estudo, as aplicações dos Modelos de Criticidade e de 

Priorização de Processos foram simuladas considerando o escopo dos processos da área de 

tecnologia da informação da Chesf. Esses processos foram escolhidos em virtude de já terem 

sido mapeados (Chesf, 2009), pois era necessário definir um escopo de processos para a 

aplicação dos modelos aqui concebidos. Além disso, como o Modelo de Priorização proposto 

considera como um dos insumos para sua aplicação e avaliação a maturidade dos processos, 

foi possível obter essas informações, para fins de simulação, apenas para os processos de TI 

que já tiveram sua maturidade mensurada, de acordo com o Modelo de Maturidade de 

Processos (Calabria, 2009). Portanto, esse escopo foi definido por atender aos requisitos 

necessários para a aplicação dos modelos. 

O mapeamento dos processos de TI foi feito com base nas referências conceituais e 

melhores práticas do mercado, com predominância dos fundamentos do COBIT (Control 

OBjectives for Information and Related Technology, IT Governance Institute) e ITIL 

(Information Technology Infrastructure Library), que são modelos de referência considerados 

como os mais difundidos e aceitos pelo mercado, segundo o Gartner (2008).  

Dessa forma, a partir do desdobramento do macroprocesso de Gestão da TI, foram 

identificados 37 processos, agrupados em 6 domínios, conforme figura abaixo. 

 



Capítulo 4 Aplicação dos Modelos e Discussão dos Resultados 

 

 47 

 

Figura 4.1 Processos de Tecnologia da Informação da Chesf 

(Chesf, 2009) 
 

Para facilitar o entendimento desta classificação, está apresentada neste documento a 

descrição detalhada de cada um desses domínios e respectivos processos (anexo 2) 

4.2 Aplicação do Modelo de Criticidade de Processos 

Na aplicação do modelo, foi necessário flexibilizá-lo, considerando a natureza dos 

processos de TI. Para avaliação em relação ao critério Clientes, considerou-se fortemente os 

clientes internos da Chesf, visto que são processos de apoio e não afetam ou interagem 

diretamente com os clientes externos. Além disso, para muitos processos, o critério Sociedade 

obteve como resposta o valor 3 (três), que indica ―Indefinido, não se aplica ou não foi 

possível avaliar‖, por este mesmo motivo, considerando que o contato com os demais 

stakeholders atualmente ainda é mínimo. No futuro, esta realidade pode mudar visto que 

existe um direcionamento estratégico da empresa em trabalhar com foco na TI Verde, 

atendendo aos requisitos exigidos pelo mercado e pela sociedade. Porém, alguns processos 

consideram aspectos de responsabilidade social e meio ambiente, como o processo que trata a 

gestão de hardware, cuja atualização do parque culmina na doação de equipamentos 

considerados obsoletos, por exemplo. No item Estratégias e Planos, os processos foram 
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avaliados considerando predominantemente o planejamento estratégico de TI e da Diretoria 

Administrativa, a quem a área está subordinada. Os demais critérios foram avaliados também 

considerando as especificidades dos processos de tecnologia da informação na Chesf. 

Essas adequações podem ser necessárias e importantes a depender do grupo de 

processos que seja avaliado. Como o Modelo de Criticidade foi elaborado considerando as 

questões mais estratégicas da empresa, quanto maior a relação dos processos com os 

resultados da empresa, maior será a facilidade em avaliá-los de acordo com os critérios 

definidos. 

O resultado da simulação de avaliação da criticidade, de acordo com modelo aqui 

proposto, está descrito abaixo. Os processos sombreados são aqueles classificados como 

críticos (que apresentaram valores acima de 3), de acordo com a escala de classificação 

definida. 

Tabela 4.3: Avaliação da Criticidade dos Processos de TI da Chesf 

  CRITÉRIO C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6 C.7 C.8 TOTAL 

NO PROCESSO                           PESO 0,11 0,06 0,06 0,06 0,06 0,09 0,11 0,45 1 

1 
Gerenciamento da continuidade dos 

serviços de TI 
4 5 5 3 5 4 5 5 4,5 

2  Suporte à gestão por processos 5 5 4 2 4 4 5 4 4,04 

3 Análise e otimização de processos 5 4 4 2 5 4 4 4 3,93 

4 
Gerenciamento da arquitetura da 
informação 

4 5 4 3 5 2 5 4 3,81 

5 Gestão Estratégica de TI 5 4 4 3 5 4 2 4 3,71 

6 
Análise de solução para automação 

de processos 
4 4 4 3 4 2 5 4 3,69 

7 Avaliação da conformidade 4 4 3 3 2 4 5 4 3,69 

8 
Desenvolvimento de soluções 

automatizadas 
4 4 5 2 4 4 2 4 3,6 

9 
Tratamento de incidentes de 

segurança 
4 4 3 3 2 4 4 4 3,58 

10 Gerenciamento de riscos 4 5 4 3 4 2 2 4 3,42 

11 Gerenciamento de incidentes 2 4 4 3 2 4 4 4 3,42 

12 
Suporte e manutenção da 

infraestrutura  
2 4 4 2 2 4 4 4 3,42 

13 Administração de dados 4 3 4 1 2 1 4 4 3,31 

14 Atendimento aos clientes 4 4 5 3 5 5 4 2 3,07 

15 
Análise e gerenciamento de 

demandas especiais 
5 5 5 3 4 2 5 2 3,02 
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  CRITÉRIO C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6 C.7 C.8 TOTAL 

NO PROCESSO                           PESO 0,11 0,06 0,06 0,06 0,06 0,09 0,11 0,45 1 

16 
Gerenciamento da organização de TI 
e seus relacionamentos  

4 5 5 3 4 4 4 2 2,98 

17 Projeto e expansão da infraestrutura 2 2 2 4 1 2 4 4 2,94 

18 Cultura da segurança da informação 4 5 4 3 4 4 4 2 2,92 

19 
Prospecção e direcionamento 

tecnológico 
5 4 4 4 4 2 5 2 2,9 

20 Gerenciamento de problemas 4 5 2 3 4 4 4 2 2,8 

21 Gerenciamento do pessoal de TI 5 5 2 3 4 5 2 2 2,78 

22 Formulação estratégica 5 5 2 4 4 2 4 2 2,73 

23 Gerenciamento de projetos 4 4 4 2 4 4 2 2 2,64 

24 Monitoramento da segurança 4 4 2 3 2 4 4 2 2,62 

25 
Manutenção de sistemas de 
informação 

4 4 5 3 2 4 2 2 2,58 

26 
Manutenção das políticas de 

segurança 
4 2 1 3 4 2 4 2 2,38 

27 
Gerenciamento do acesso a sistemas 

de informação 
4 4 2 3 2 3 2 2 2,31 

28 
Aquisição e manutenção de soluções 

automatizadas 
2 2 5 3 2 2 4 2 2,28 

29 
Gerenciamento de bancos de dados e 

área de armazenamento 
2 2 4 3 4 1 4 2 2,25 

30 
Consultoria especializada e suporte 

à gestão 
5 2 3 3 4 2 4 1 2,16 

31 
Gerenciamento do desempenho e da 

capacidade 
2 2 4 3 2 1 4 2 2,13 

32 
Gerenciamento da configuração de 
infraestrutura 

1 4 1 3 2 1 4 2 1,96 

33 Comunicação com os clientes 4 1 5 3 4 4 1 1 1,96 

34 
Suporte ao gerenciamento de 
contratos 

2 4 1 3 2 2 2 2 1,94 

35 
Gerenciamento de acesso aos 

recursos computacionais 
2 4 2 3 1 1 2 2 1,85 

36 
Gerenciamento da configuração de 

recursos descentralizados 
2 5 2 4 2 1 4 1 1,74 

37 
Gerenciamento das instalações do 

CPD 
1 4 1 3 1 1 2 2 1,68 
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4.3 Discussão dos Resultados Obtidos na Aplicação do Modelo de Criticidade 

O modelo aqui proposto, como já foi dito, foi aplicado através de uma simulação, nos 

processos de tecnologia da informação da Chesf. São 37 (trinta e sete) processos mapeados e, 

de acordo com a escala da avaliação e o critério de classificação, 15 (quinze) foram 

classificados como críticos, totalizando 40,5% do total, e 22 (vinte e dois) como não críticos, 

após simulação e considerando a realidade atual desses processos.  

Quanto aos processos críticos, pode-se afirmar que o modelo é válido pois apresentou 

um número significativo e, considerando o objetivo de cada um deles, a criticidade definida 

condiz com a importância dos mesmos para os resultados da empresa e o direcionamento 

estratégico da área. A seguir, segue uma breve avaliação dos processos classificados como 

críticos: 

 Gerenciamento da continuidade dos serviços de TI: este processo é uma exigência do 

TCU e se propõe a planejar, criar e manter um programa de gerenciamento da 

continuidade dos serviços de TI, utilizando um conjunto de documentos para orientar as 

ações que devem ser tomadas em situações de crise e/ou emergência. Aborda a 

administração da crise, contingência operacional e o retorno à situação normal de 

funcionamento da Empresa dentro do seu contexto de negócio, garantindo que, caso 

necessário, todos os recursos e serviços estratégicos de TI possam ser recuperados no 

tempo acordado. É uma atuação estratégica de TI para garantir a continuidade dos 

serviços críticos, como os que dão suporte à Operação e Manutenção da empresa. 

Atualmente ainda não está estruturado, é uma exigência legal e afeta diretamente os 

principais stakeholders da empresa, incluindo clientes externos, acionistas e sociedade. 

 Suporte à gestão por processos: este processo tem como objetivo instrumentalizar a 

empresa para uma gestão por processos, concebendo sistemáticas e modelos para a sua 

implantação, tais como Modelo de Macroprocessos, Modelo de Maturidade, Modelo de 

Criticidade e de Priorização de Processos. A demanda por uma gestão por processos está 

cada vez mais em alta, principalmente pelos benefícios que esse modelo de gestão 

proporciona. É uma meta da Eletrobrás inclusive, e a Chesf, como sua subsidiária, precisa 

estar preparada para atuar mediante essa demanda. O processo está em fase de 

estruturação e tem relação direta com os resultados da empresa, a disseminação do 

conhecimento, o envolvimento das pessoas, o patrocínio da liderança e pode considerar, 

na melhoria dos processos, o atendimento aos requisitos sócio-ambientais. Tudo isso já 

confirma o que a simulação do modelo indicou, sua criticidade. 
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 Análise e otimização de processos: este processo tem bastante relação com o anterior, pois 

é a parte operacional do mesmo. Se propõe a melhorar os processos mapeados e 

priorizados, com vistas a redução de custos, retrabalhos, envolvimento das pessoas e 

controle do desempenho dos processos, mediante indicadores de perfomance. Visa 

trabalhar o processo de ponta a ponta, envolvendo todas as áreas funcionais responsáveis 

pela sua execução. É instrumentalizado por uma metodologia de modelagem e automação 

de processos concebida, implantada e normatizada, que foi referendada pelo TCU em sua 

última auditoria. Necessita de uma revisão para incorporar os modelos previstos no 

processo acima referenciado, que estão em fase de consolidação. 

 Gerenciamento da arquitetura da informação: este processo visa orientar a criação e 

atualização do modelo de arquitetura de informação, num alto nível, envolvendo o ciclo 

de vida dos elementos integrantes da arquitetura de TI (aplicações, softwares e recursos de 

infraestrutura), modelo de dados corporativos, seu dicionário e respectivas regras de 

sintaxe, bem como os sistemas de informação associados. É imprescindível à gestão do 

conteúdo da empresa e para a adequada implantação de portais corporativos e gestão de 

documentos. Fornece insumos para a conversão da informação em conhecimento, no que 

se refere ao capital estrutural, que visa à retenção do conhecimento para que ele se torne 

propriedade da Empresa. Ainda não está estruturado e é bastante demandado pela alta 

gestão e pelos clientes internos da empresa. 

 Gestão Estratégica de TI: este processo já está bastante maduro na organização, inclusive 

já em fase de revisão, principalmente no que se refere às ferramentas informacionais de 

suporte. Sua definição e implantação também atende a requisitos legais, sendo exigidos 

pelos órgãos reguladores, como responsável por alocar devidamente os recursos 

orçamentários naquilo que é importante para a empresa e seus resultados. Envolve a alta 

gestão da organização na validação dos projetos e investimentos que serão realizados por 

TI no ano em curso. É crítico pois define a alocação dos recursos humanos e 

orçamentários, sendo estes últimos na faixa de 15 (quize) milhões atualmente, o que , para 

uma empresa do porte da Chesf ainda é insuficiente, estando aquém das médias utilizadas 

pelo mercado considerando o percentual em relação à receita bruta operacional. 

 Análise de solução para automação de processos: este processo tem foco no levantamento 

preliminar de requisitos do sistema, definição da solução de automação de processos de 

negócio e levantamento dos recursos de infraestrutura necessários para dar suporte à 

solução tecnológica, identificando a necessidade ou não de novas aquisições e/ou 
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mudanças na estrutura atual. Essa escolha deve ser feita mediante critérios objetivos, 

considerando os requisitos dos processos e qual a plataforma mais adequada. Atualmente, 

esses critérios não estão bem estabelecidos e é necessário estruturá-los melhor para que a 

escolha e o produto final a ser entregue ao cliente atenda de fato às suas necessidades. É 

bastante crítico, principalmente para a área de desenvolvimento de sistemas de informação 

e influencia também no orçamento da área e na alocação de pessoal, além da agilidade na 

entrega do produto ao cliente. 

 Avaliação da conformidade: este processo tem como objetivo avaliar a conformidade dos 

demais processos de TI quanto às melhores práticas de segurança da informação, 

requisitos legais, regulatórios ou normativos (internos ou externos) e à Política de 

Segurança da Informação da Chesf. Com a decisão de negociar suas ações na Bolsa de 

Valores de Nova Iorque, a Eletrobrás e, consequentemente, a Chesf, tiveram que adequar 

tanto seus processos de negócio, quanto seus processos de TI aos requisitos exigidos pela 

lei americana Sarbanes Oxley – SOX. Este projeto ressaltou a necessidade de maior 

organização da área de TI em processos, sua regulamentação e implantação dos controles 

exigidos pela SOX. Este processo então foi definido e é de extrema importância para a 

certificação da empresa e a sua manutenção, essencial para continuar atuando na bolsa 

americana. 

 Desenvolvimento de soluções automatizadas: este processo concentra a maioria das 

demandas de TI da Chesf e visa desenvolver soluções que automatizem ou dêem suporte 

aos processos de negócio. Tem uma metodologia concebida e implantada, com base na 

metodologia da Rational Unified Process – RUP, com todas as etapas necessárias para o 

desenvolvimento de sistemas e a respectiva documentação. É realmente crítico, pois além 

de atender à maioria das demandas, envolve todas as áreas de TI e as áreas clientes. 

 Tratamento de incidentes de segurança: este processo visa avaliar e tratar adequadamente 

possíveis falhas ou vulnerabilidades que possam colocar em risco as informações internas 

ou custodiadas pela Chesf, a partir de anomalias identificadas e/ou reportadas em ativos, 

processos, sistemas ou serviços. Sua necessidade ficou ainda mais evidente com a entrada 

do Projeto SOX, apesar de já haver essa preocupação da alta gestão. Essa preocupação 

legítima visto que, diante do mercado competitivo em que a Chesf atua hoje, as 

informações podem ser decisivas no faturamento da empresa, como por exemplo, as 

propostas de preços de energia para a disputa de um leilão. 
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 Gerenciamento de riscos: este processo contempla a identificação; a análise e a avaliação 

dos riscos utilizando ferramenta específica; definição e priorização do plano de ação para 

o tratamento dos riscos e o plano de comunicação em conformidade com as exigências 

legais, regulatórias e melhores práticas associadas à gestão de risco em TI. O intuito é 

proteger os negócios da Organização e compatibilizar os investimentos para o controle 

dos riscos existentes. Também tornou-se imprescindível com o advento da SOX. 

 Gerenciamento de incidentes: envolve procedimentos, posteriores a uma ocorrência com 

interrupção de serviço, necessários ao restabelecimento do mesmo, o mais rápido possível, 

minimizando os impactos negativos na operação do negócio, adotando, para isso, solução 

definitiva ou temporária, de contorno ou reparo rápido. Como exemplo, pode-se citar um 

problema em um servidor que atende a um sistema corporativo que dá suporte a diversos 

processos da empresa, inclusive os finalísticos. Atualmente, este processo está 

normatizado mas ainda em fase de homologação dos procedimentos definidos. 

 Suporte e manutenção da infraestrutura: atualmente, é um dos processos que fornecem 

serviços bastante demandados no dia-a-dia, como serviços de gerenciamento da rede 

corporativa, administração de servidores, banco de dados, backup, correio eletrônico, 

monitoramento do desempenho de aplicações, entre outros. Atua em diversas plataformas 

e apresenta uma rotina intensa, sendo necessários a definição de procedimentos, 

indicadores e sistemáticas de acompanhamento para alcançar o nível de serviço esperado 

pelos clientes. Atende toda a Chesf, sede e regionais. Durante a execução do projeto SOX, 

identificou-se a oportunidade de estruturar e documentar os procedimentos operacionais 

padrão mas, como ainda está em fase de homologação, é realmente crítico para a 

manutenção desses serviços essenciais de infraestrutura. 

 Administração de dados: contempla a administração e a organização de todos os dados 

dos sistemas corporativos, inclusive os mais importantes como o econômico-financeiro, 

de gestão de ativos e o de administração de pessoal. Define como os dados são 

estruturados, como são agrupados em tabelas e quais os sistemas que se alimentam desses 

dados, tanto os que são os ―donos‖ dos dados, como os que são ―clientes‖, que os 

recebem. 

 Atendimento aos clientes: este processo é o que rege a ―porta de entrada‖ da área de TI e 

como toda a equipe deve atuar no atendimento às demandas. É o principal processo da 

Central de Atendimento, responsável pelo registro de todas as demandas da Chesf, 

incluindo as regionais. Contempla o atendimento on line e o repasse da demanda para o 
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segundo nível de atendimento, além de uma pesquisa de satisfação dos clientes para 

avaliar os serviços prestados pela Superintendência de Tecnologia da Informação. Possui 

um modelo de atendimento concebido e normatizado na empresa e um sistema de registro 

e acompanhamento das demandas (cerca de 4.000 solicitações/mês, chegando a picos de 

mais 6.000 quando da implantação de um novo sistema ou de uma nova versão de um já 

existente). Grande parte do serviço prestado pela Central de Atendimento é terceirizado, 

configurando mais um motivo para a estruturação e padronização dos serviços, incluindo 

os acordos de nível de serviço nos contratos. É o processo que mais interage diretamente 

com os clientes internos. 

 Análise e gerenciamento de demandas especiais: este processo também faz parte do 

modelo de atendimento e visa atender às áreas mais estratégicas da empresa, como por 

exemplo, a área de comercialização de energia, de maneira pró-ativa, antecipando-se às 

demandas e sugerindo o que há de mais moderno para dar suporte aos seus processos. É 

altamente estratégico e importante para a empresa, mas a atuação dos ―gerentes de 

relacionamento‖ (como são denominados os atores principais deste processo) ainda está 

em fase de concepção. 

Analisando todos os processos acima, pode-se observar que cada um apresenta 

características que validam a sua criticidade para a área de TI e para a Chesf, como por 

exemplo, o contato direto com os stakeholders, o cunho estratégico para a área, a 

responsabilidade com os ativos da empresa (dados corporativos), além do atendimento às 

exigências legais, entre outras. Os demais processos também são importantes, mas ou são de 

natureza mais estruturadora da área (foco interno), ou estão bastante maduros e estruturados 

ou o impacto dos seus resultados não agregam o suficiente aos objetivos estratégicos da 

empresa. Portanto, pode-se considerar os resultados da simulação como válidos. 

4.4 Aplicação do Modelo de Priorização de Processos 

Conforme já explicitado no capítulo 3, a aplicação de um modelo de priorização de 

processos pressupõe a aplicação de um modelo de mapeamento, para identificar os processos 

por grupo de macroprocessos e suas interrelações, a aplicação de um modelo de maturidade 

de processos, para mensurar o nível de estruturação de cada processo, e a aplicação de um 

modelo de criticidade, para classificar os processos e identificar os mais críticos para o 

alcance dos objetivos estratégicos. Para tanto, mais uma vez foram escolhidos os processos de 

tecnologia da informação da Chesf, visto que já tinham sido mapeados e tiveram avaliados 
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seus níveis de maturidade (Calabria, 2009) e a criticidade, cuja aplicação faz parte deste 

trabalho. 

Os critérios para ordenar os processos com o foco na sua priorização têm um teor mais 

objetivo e operacional. Além disso, um dos critérios utilizados foi a criticidade, com 

pontuação definida. Mas a criticidade poderia indicar também quais os processos seriam 

priorizados, cujo modelo de priorização seria aplicado. Isso é importante quando há restrições 

orçamentárias e de pessoal, onde é essencial focar os esforços no que é mais prescindível e o 

que é possível fazer dentro do contexto existente.  

Neste caso, o modelo foi aplicado em todos os processos, críticos e não críticos e, como 

pode-se observar a seguir, alguns não críticos tiveram pontuação maior que os críticos, visto 

que outros critérios de maior peso, como a questão legal, e a maturidade, com igual peso, 

foram avaliados com um valor maior. Para avaliação do modelo aqui proposto, realizou-se 

também uma simulação, que apresentou o seguinte resultado: 

 

Tabela 4.4: Priorização dos Processos de TI da Chesf 

NO PROCESSO P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10 TOTAL 

1 

Gerenciamento da continuidade 

dos serviços de TI 20 15 15 10 10 10 5 4 5 5 99 

2 

Desenvolvimento de soluções 

automatizadas 20 15 15 10 4 10 5 2 5 5 91 

3 

Gerenciamento da arquitetura 
da informação 20 15 10 10 10 10 5 4 5 1 90 

4 
Gestão Estratégica de TI 

20 15 10 10 4 10 5 4 5 1 84 

5 
Gerenciamento de riscos 

20 15 10 10 4 10 5 1 5 1 81 

6 

Gerenciamento do acesso a 

sistemas de informação 20 15 15 10 4 1 5 2 5 1 78 

7 

Aquisição e manutenção de 

soluções automatizadas 20 15 10 10 4 1 5 2 5 5 77 

8 
 Suporte à gestão por processos 

1 15 15 10 10 10 5 4 5 1 76 

9 

Gerenciamento de acesso aos 

recursos computacionais 20 15 10 10 7 1 5 2 5 1 76 

10 
Avaliação da conformidade 

20 15 10 1 7 10 3 1 5 1 73 

11 

Análise e otimização de 

processos 1 15 15 10 4 10 5 2 5 5 72 

12 
Monitoramento da segurança 

20 15 15 1 7 1 5 1 5 1 71 

13 
Gerenciamento de incidentes 

20 1 10 10 7 10 5 1 5 1 70 

14 

Tratamento de incidentes de 

segurança 20 1 10 10 7 10 5 1 5 1 70 
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NO PROCESSO P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10 TOTAL 

15 

Análise e gerenciamento de 

demandas especiais 1 15 15 10 7 10 3 2 5 1 69 

16 
Gerenciamento de problemas 

20 15 10 1 10 1 5 1 5 1 69 

17 

Manutenção de sistemas de 

informação 20 15 10 1 4 1 5 2 5 5 68 

18 

Cultura da segurança da 

informação 20 15 10 1 7 1 5 4 1 1 65 

19 
Gerenciamento de projetos 

20 15 10 1 7 1 3 2 5 1 65 

20 

Projeto e expansão da 

infraestrutura 20 1 15 10 7 1 5 2 1 1 63 

21 

Análise de solução para 
automação de processos 1 15 10 10 7 10 5 2 1 1 62 

22 

Manutenção das políticas de 

segurança 20 15 10 1 7 1 1 1 5 1 62 

23 

Suporte e manutenção da 

infraestrutura  1 15 10 1 7 10 5 1 5 5 60 

24 
Atendimento aos clientes 

1 15 10 1 4 10 5 4 5 5 60 

25 
Formulação estratégica 

1 15 15 1 7 1 5 4 5 1 55 

26 

Gerenciamento de bancos de 

dados e área de armazenamento 20 1 1 10 7 1 5 1 5 1 52 

27 
Administração de dados 

20 1 1 1 7 10 5 1 5 1 52 

28 

Prospecção e direcionamento 

tecnológico 1 1 15 10 7 1 5 1 1 1 43 

29 

Gerenciamento da configuração 

de infraestrutura 20 1 1 1 7 1 5 1 5 1 43 

30 

Gerenciamento do desempenho 
e da capacidade 1 1 10 10 7 1 5 1 5 1 42 

31 

Gerenciamento da organização 

de TI e seus relacionamentos  1 15 10 1 4 1 5 2 1 1 41 

32 

Suporte ao gerenciamento de 

contratos 20 1 1 1 7 1 1 1 5 1 39 

33 

Gerenciamento do pessoal de 

TI 1 1 15 1 7 1 1 4 5 1 37 

34 
Comunicação com os clientes 

1 15 10 1 1 1 5 1 1 1 37 

35 

Gerenciamento das instalações 

do CPD 20 1 1 1 4 1 1 1 5 1 36 

36 

Gerenciamento da configuração 

de recursos descentralizados 1 1 10 1 7 1 5 1 5 1 33 

37 

Consultoria especializada e 

suporte à gestão 1 1 10 1 7 1 1 1 1 1 25 

 

É importante ainda ressaltar que os critérios aqui definidos podem e devem ser revistos 

pelo Comitê de Avaliação de Processos, após o amadurecimento da sua aplicação e 

considerando as mudanças nas diretrizes estratégicas da Empresa. Isso vale inclusive para os 
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pesos e valores dados a cada critério, tanto para o Modelo de Criticidade quanto para o de 

Priorização. Deve ser avaliado, por exemplo, se os pesos definidos pela FNQ (2008) são os 

mais apropriados e condizentes com a visão estratégica dos gestores da Chesf, para analisar se 

está sendo dada a importância devida a cada critério de avaliação. A simplicidade dos 

Modelos e a forma como foram concebidos facilita esse tipo de análise e adequações.  

4.5 Discussão dos Resultados Obtidos na Aplicação do Modelo de 

Priorização 

No Modelo de Priorização, como já dito anteriormente, considerou-se também os 37 

(trinta e sete) processos, e não apenas os 15 (quinze) classificados como críticos. Esta 

definição de utilização ou não deste critério de criticidade deve ser flexível, e utilizada quando 

os coordenadores dos processos ou gestores funcionais das áreas responsáveis entenderem que 

é necessário e importante para a estruturação de um posterior plano de estruturação de 

processos, objetivo final da priorização (saber onde é necessário atuar). Como o Modelo de 

Priorização leva em consideração outros critérios além da criticidade e maturidade, o 

resultado obtido na simulação foi um pouco diferente da criticidade, ficando alguns processos 

classificados como não críticos com maior pontuação do que alguns processos críticos. Isso já 

era de se esperar já que a classificação da criticidade não é suficiente para a priorização, pois 

pode-se ter um processo considerado crítico, mas com um nível de maturidade adequado e 

com uma sistemática de acompanhamento e controle implantado. Já outros processos 

considerados não críticos no momento da avaliação, podem ter relação direta (fornecer 

entradas) para processos críticos e/ou que sejam fruto de uma exigência legal, critério de 

maior pontuação no Modelo de Priorização considerando a natureza da Chesf e as 

conseqüências do não atendimento a uma exigência legal. 

Sendo assim, a análise dos resultados da simulação do Modelo de Priorização foi 

realizada com foco nos processos classificados como não críticos e que ficaram à frente dos 

críticos, para avaliação da pertinência deste resultado. Para tanto, a análise considerou, dentro 

dos 15 (quinze) processos de maior pontuação, aqueles que não foram classificados como 

críticos, que totalizaram 4 (quatro) processos. Da mesma forma que o modelo anterior, a 

análise dos resultados será realizada por processo, considerando suas características e status 

atual.  

 Gerenciamento do acesso a sistemas de informação: este processo contempla o 

gerenciamento e controle de acesso aos recursos computacionais para todos os tipos de 
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usuários: empregados, dirigentes, terceiros, estagiários e outros. Inclui também a 

responsabilidade pela autorização e controle do acesso privilegiado aos recursos de 

infraestrutura para os usuários de TI. Surgiu após a entrada da SOX, que exige a 

rastreabilidade da concessão e revogação dos acessos, além da segregação dos atores 

responsáveis por essas funções. Foi desenvolvido, inclusive, um sistema de suporte a este 

processo para atendimento às exigências legais. É um processo simples, mas implantado 

recentemente e está sendo foco de auditoria para certificação. Portanto, a sua priorização à 

frente de outros processos críticos. 

 Aquisição e manutenção de soluções automatizadas: este processo visa atender às 

demandas por sistemas de informação com aquisições de pacotes de mercado. O processo 

inclui a entrada do resultado do processo ―Análise de solução para automação de 

processos‖, este considerado crítico, a prospecção no mercado de pacotes de sistemas 

mais adequados aos requisitos do processo e a aquisição (realização de Pregões ou outras 

modalidades da lei de Licitações 8.666). Atualmente, esta solução está sendo utilizada 

para atender a demandas legais, visto que sua implantação é mais rápida do que um 

desenvolvimento de um sistema. Para a implantação da Nota Fiscal Eletrônica, por 

exemplo, foi adquirido e implantado um pacote de mercado, para atender ao prazo legal 

exigido. 

 Gerenciamento de acesso aos recursos computacionais: este processo visa garantir que 

somente os usuários devidamente cadastrados tenham acesso aos sistemas, por meio de 

autenticação. É um processo com alto nível de automação, mas que atende às exigências 

da SOX e precisa ser constantemente monitorado e auditado internamente. 

 Monitoramento da Segurança: tem como objetivo analisar a ocorrência de atividades 

ilegais ou indesejadas (ataques, acessos não autorizados, varredura de rede, spam, entre 

outros) na utilização dos recursos de TI, identificando a existência de incidentes de 

segurança e não-conformidades das práticas em relação às definições da Política de 

Segurança da Informação da Chesf. Esse monitoramento é realizado por meio da análise 

dos registros de atividades e trilhas de auditorias das aplicações, dos dispositivos de 

monitoração e dos sistemas operacionais. Como esses ataques são cada vez mais 

freqüentes e ousados, este processo tem que estar bem estruturado e ter sua eficácia 

avaliada periodicamente. 

Após análise de cada processo não crítico, vê-se que são processos relativamente 

simples, mas que devem ser priorizados por atender a uma exigência legal, por não estar 
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devidamente estruturado e, consequentemente, com a maturidade inadequada para as 

expectativas dos clientes. Conclui-se, portanto, que os resultados apresentados na simulação 

têm uma razão de ser, considerando a colocação dos processos críticos e não críticos. Além 

disso, como já foi dito, 73% dos processos priorizados foram classificados como críticos, 

demonstrando a relação direta entre criticidade e priorização. E, se for considerado apenas os 

processos críticos na avaliação, teremos um resultado mais focado naquilo considerado como 

mais estratégico, dentro dos critérios estabelecidos. 

4.6 Benefícios dos Modelos 

Após a concepção, aplicação e análise dos resultados obtidos, identificou-se os 

benefícios da aplicação dos modelos para a gestão da empresa. Os objetivos dos modelos em 

si já se traduzem como benefícios. Destacam-se abaixo os principais benefícios identificados: 

 Possibilita a identificação e classificação dos processos críticos, considerando 

aspectos essenciais como Liderança, Estratégias e Planos, Informação e 

Conhecimento, Clientes, Sociedade, Pessoas, Processos e Resultados, fruto de uma 

ampla avaliação sob o ponto de vista de critérios importantes para qualquer 

organização. 

 Permite o alinhamento de esforços de recursos materiais, orçamentários e de pessoal 

naquilo que é considerado mais importante para o alcance de melhores resultados 

organizacionais. 

 Auxilia no planejamento estratégico da empresa, através das informações de 

priorização de processos e a identificação de necessidade de elaboração e 

implantação de planos de melhoria de processos. 

 Permite a flexibilização da aplicação dos modelos, considerando a natureza dos 

processos avaliados e o contexto organizacional. 

 É de fácil entendimento e aplicação prática, contribuindo para um uso mais efetivo e 

corporativo dos gestores e demais atores envolvidos, além de apresentar resultados 

simples e objetivos. A simplicidade do modelo foi uma das premissas consideradas e 

priorizadas na sua concepção, já que algo mais complexo certamente teria uma 

maior resistência de utilização pelos gestores, correndo o risco de não ser utilizado 

ou cair em desuso rapidamente. 
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 Fornece subsídios importantes para a tomada de decisão, visto que avalia os 

processos sob diversos aspectos, classificando-os e ordenando-os mediante fatores 

críticos para a empresa. 

Os benefícios listados acima são os extraídos de forma mais direta em relação à 

aplicação dos modelos. Além desses, considerando a gestão por processos de forma mais 

geral, pode-se identificar outros benefícios indiretos, como por exemplo: 

 A estruturação dos processos, aumentando a sua maturidade. 

 A disseminação do que é importante para a organização e do conhecimento gerado 

pelos processos discutidos, documentados, executados e monitorados (ativo 

intangível da empresa). 

 A busca pelas melhores práticas quando da identificação das necessidades de 

melhorias nos processos (benchmarking). 

 A identificação de competências necessárias aos processos, que devem ser 

aperfeiçoadas e até formadas dentro da organização. 

 A padronização dos processos com foco na qualidade e conformidade dos serviços e 

produtos gerados, com o devido controle através de sistemáticas de 

acompanhamento e monitoração dos processos através de indicadores de 

desempenho. 

As maiores vantagens competitivas estão atreladas ao Modelo de Gestão por Processos 

como um todo, considerando todos os seus modelos componentes e os seus benefícios 

específicos que cada um pode proporcionar. 

4.7 Dificuldades e Oportunidades de Melhoria 

Para implantar qualquer modelo ou sistemática como os aqui propostos, numa empresa 

como a Chesf, há sempre muitos obstáculos a serem vencidos. É uma empresa madura, com 

uma cultura já arraigada, de grande porte e amplamente distribuída geograficamente. Além 

disso, é uma empresa cujo acionista majoritário é a União, fato que exige que se cumpra uma 

série de regras e normas para maior transparência da gestão e controle dos recursos 

orçamentários. 

Um modelo de gestão por processos, numa empresa fortemente hierarquizada, precisa 

que seus benefícios sejam bastante disseminados e entendidos pelos gestores para o devido 

patrocínio. E o que se propõem não é uma gestão por processos pura, mas uma implantação 

paulatina, planejada e estruturada de tal forma que não impacte fortemente na estrutura 
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organizacional e na gestão funcional. A proposta é de uma convivência harmônica entre os 

dois modelos de gestão (funcional e processual), uma complementação das lacunas da gestão 

tradicional e um incremento nos processos em busca de melhores resultados para a empresa. 

Considerando todas essas características, pode-se citar algumas dificuldades para 

implantação e aplicação dos modelos: 

 Necessidade de envolvimento dos gestores: os modelos pressupõem um forte 

envolvimento dos gestores e até a definição dos coordenadores de processos, ator 

fundamental numa gestão por processos, responsável por acompanhar o processo de ponta 

a ponta, independente da estrutura funcional e garantir que o mesmo ocorra conforme 

definido. Para tanto, utilizou-se a premissa da simplicidade na concepção dos modelos, de 

forma a minimizar qualquer tipo de resistência quanto à questão tempo, com poucos 

critérios e questões a serem avaliadas. Além disso, o objetivo é alinhar os esforços naquilo 

que é realmente importante e irá agregar valor. E essas informações são essenciais para 

qualquer gestor planejar suas atividades e alocar os recursos. 

 Os insumos para a aplicação dos modelos: para a aplicação dos dois modelos é necessário 

que os processos estejam mapeados, identificados e agrupados, de acordo com critérios 

definidos. Este trabalho é foco da implantação do Modelo de Mapeamento de Processos, 

citado no capítulo 3. Além disso, para a aplicação do Modelo de Priorização, além do 

mapeamento, é necessário, entre outras informações, o nível de maturidade de cada 

processo, foco de outro modelo componente do modelo maior de Gestão por Processos, 

também citado no capítulo 3. Mas os modelos podem e devem ser flexíveis a ponto de 

adequar alguns critérios para avaliar e fornecer as informações necessárias. 

 Falta de conhecimento dos gestores no tema: a gestão por processos, ainda que bastante 

abordada na literatura e em diversos fóruns empresariais, ainda não é um tema que os 

gestores conheçam a fundo. Quando se fala em trabalhar com foco em processos, muitos 

ainda não conseguem visualizar o como, nem os benefícios atrelados a um trabalho desta 

natureza. Além disso, uma mudança no modelo de gestão afeta a estrutura de poder, e isto 

é mais um fator dificultador, principalmente quando os gestores não compreendem seu 

propósito e temem a perda do poder e do conhecimento sobre os seus processos. Para 

implantar um modelo de gestão como este, composto por diversos outros modelos, é 

essencial que seja estruturado um trabalho de gestão de mudanças para minimizar as 

resistências, nivelar o conhecimento, facilitar a implantação e, consequentemente, os seus 

resultados.  
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Como oportunidades de melhoria para os Modelos de Criticidade e Priorização, pode-se 

considerar: 

 Incremento das questões de avaliação da criticidade: a elaboração de outras questões a 

serem avaliadas no Modelo de Criticidade, considerando os critérios já definido, de forma 

a incrementar a análise e obter resultados mais aderentes com a realidade. Após o 

processo passar para um nível de maturidade maior, pode-se incluir a exigência de 

evidências que validem as respostas. Deve-se apenas ter cautela na inclusão de outras 

questões e nas exigências do processo de avaliação para que o mesmo não se torne muito 

complexo, inviabilizando sua aplicação e seus resultados. 

 Elaboração de uma sistemática de avaliação dos modelos: após algumas ―rodadas‖ de 

avaliação da criticidade e priorização dos processos, é necessário revisar os modelos e 

identificar os pontos de melhoria, considerando os feedbacks dos atores envolvidos. Isto é 

uma boa prática e precisa ser realizada de forma sistemática, a cada ciclo de aplicação. 

Como as mudanças no mercado são muitas e as diretrizes estratégicas são revistas, é 

importante que os modelos que se alimentam destas diretrizes sejam periodicamente 

atualizados, para que continuem a apresentar resultados condizentes com a realidade da 

Empresa. 
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5 CONCLUSÕES 

Este capítulo consolida as principais conclusões deste trabalho, evidenciando o que foi 

proposto e o que foi realizado, analisa o atendimento aos objetivos inicialmente propostos, 

além de destacar a principal dificuldade e limitação mediante esses objetivos. E, por fim, traz 

algumas sugestões para evolução de trabalhos relacionados ao tema, como a aplicação de 

outros métodos de apoio à decisão multicritério, e à sua aplicação dentro de um contexto 

empresarial mais amplo. 

5.1 Considerações Finais 

Para a concepção dessa dissertação, foi proposto, a partir de uma necessidade 

identificada, um modelo para classificação de processos de acordo com a sua criticidade e um 

modelo para priorização de processos, podendo ser aplicado aos processos críticos e não 

críticos. Para ambos, foram definidos diretrizes específicas, critérios de avaliação, 

procedimentos, grade de pontuação, com as devidas escalas de avaliação, atores e papéis para 

aplicação do modelo. 

O Modelo de Criticidade teve seus critérios baseados nos fundamentos da qualidade da 

Fundação Nacional da Qualidade, cujo modelo de referência é utilizado em várias empresas 

de diversos setores. Este modelo de gestão é utilizado inclusive pela empresa escolhida para 

aplicação desses modelos, a Chesf, para auto-avaliação da gestão. A escolha desse modelo de 

referência baseou-se na sua consolidação no mercado, o conhecimento pelos gestores da 

Chesf a respeito dos seus propósitos e critérios, e pela amplitude dos aspectos considerados 

para avaliação, em busca de um resultado mais estratégico para a classificação da criticidade 

dos processos de negócio. O modelo foi concebido para proporcionar uma aplicação 

específica para a Chesf, mas permite uma flexibilidade, a depender da natureza da empresa e 

até do grupo de processos a serem avaliados. 

O Modelo de Priorização foi elaborado considerando alguns critérios já definidos para 

priorização de projetos, com as devidas adaptações para atender à realidade dos processos na 

Chesf. Este modelo propõe critérios mais objetivos e práticos, apresentando uma maior 

facilidade em sua aplicação. Deve-se considerar o planejamento estratégico do ano em curso e 

deve-se ter um acompanhamento e revisões sistemáticas, a fim de manter a priorização 

condizente com os objetivos estratégicos, as limitações orçamentárias, as mudanças de gestão 

e os recursos disponíveis. Isto também vale para o Modelo de Criticidade, mas considera-se 
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que as mudanças de classificação não serão, em geral, de curto prazo, tendo a prioridade 

maior chance de alteração. 

Considerando os objetivos desse trabalho, pode-se dizer que, em relação ao objetivo geral 

foi alcançado, visto que foram elaborados os Modelos de Criticidade e de Priorização de 

Processos, voltado para aplicação em empresa do Setor Elétrico Brasileiro, levando em 

consideração os modelos já elaborados ou em fase de elaboração complementares. Isto porque 

os modelos propostos oferecem instrumentos para analisar, identificar, classificar e priorizar 

os processos de negócio, contribuindo favoravelmente para a implantação de uma gestão por 

processos na empresa, na medida em que propicia o alinhamento dos esforços e recursos 

naqueles processos que irão contribuir mais fortemente para o alcance dos objetivos 

estratégicos traçados. 

Pode-se considerar também atendidos os objetivos específicos dessa dissertação, visto 

que foram estabelecidas as diretrizes dos modelos, tendo como base os demais instrumentos 

da gestão por processos consolidados na Chesf, os objetivos estratégicos da empresa e seus 

processos componentes. Além disso, foram concebidos os objetivos, critérios, atores e papéis 

e procedimentos operacionais para aplicação de cada modelo e realizadas simulações, para 

aplicação dos modelos nos processos de tecnologia da informação e posterior validação dos 

mesmos. 

5.2 Dificuldades e Limitações do Estudo 

Neste trabalho, a principal dificuldade foi o não envolvimento dos gestores da Chesf em 

tempo hábil para a aplicação efetiva e real dos modelos propostos, sendo necessário como 

alternativa de contorno o uso de simulações para obtenção de resultados que possibilitem uma 

avaliação dos mesmos. Além disso, vale ressaltar que, como a empresa escolhida ainda não 

possui todos os seus processos identificados e mapeados, à exceção dos processos de 

tecnologia da informação, a aplicação via simulação dos modelos limitou-se a esse grupo de 

processos, retratando apenas parte de uma realidade de uma empresa do setor elétrico 

brasileiro. 

5.3 Sugestões para Trabalhos Futuros 

Como sugestão para trabalhos futuros e evolução dos temas abordados, identificou-se 

algumas oportunidades listadas a seguir: 
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 Como já mencionado no capítulo anterior, no item de oportunidade de melhoria, 

para os modelos propostos, pode-se avaliar a utilização de métodos de Apoio à 

Decisão Multicritérios para classificação da criticidade e priorização dos processos; 

 Pode-se avaliar também outros modelos de gestão como referência para o 

estabelecimento dos critérios de avaliação e classificação da criticidade e priorização 

dos processos de negócio. 

 Após a aplicação de um modelo de mapeamento de macroprocessos na empresa e o 

devido desdobramento em processos, é importante a aplicação do modelo junto aos 

gestores para extração de um resultado mais condizente com a realidade da empresa 

nos demais processos. Isso possibilitaria a identificação de todos os processos 

críticos e não críticos da empresa e quais os que devem ser priorizados para a 

concepção e implantação de um plano de melhoria. 

 A concepção de uma sistemática para melhoria de processos críticos e prioritários, 

que pudesse auxiliar o coordenador do processo no alcance de melhores resultados 

no desempenho dos seus processos. 

Os temas abordados nesse trabalho são bastante amplos e podem ser mais explorados 

como meios para instrumentalizar os gestores das empresas, tanto do setor elétrico, como de 

empresas dos diversos setores, com foco no alcance de melhores resultados organizacionais, 

diferenciais competitivos e inovadores, ampliando o mercado que atendem. A gestão por 

processos pode trazer vantagens competitivas se tiver seu potencial bem explorado e 

implantado. 
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ANEXO 2 

Tabela A2: Descrição dos Processos de Tecnologia da Informação da Chesf 

(Calabria, adaptado de CHESF, 2009 b) 

DOMÍNIO: GOVERNANÇA DE TI 

Este domínio cobre as estratégias e as táticas referentes à identificação da melhor forma em que a tecnologia da 
informação pode ajudar no alcance dos objetivos do negócio. A estruturação desse conjunto de processos visa 

contribuir para a consecução da visão estratégica, planejada, comunicada e administrada a partir de diferentes 

perspectivas, e oferecer instrumentos para a concepção de uma infraestrutura tecnológica apropriada ao negócio da 

Empresa. 

PROCESSOS DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

1. Formulação 
estratégica 

Corresponde à aplicação de metodologia específica com vistas a identificar: identidade 
organizacional – negócio, missão, visão e valores; cenários e tendências, com base em análises 

dos ambientes interno e externo; meta global, estratégias, medidas, planos e indicadores e 

contempla a revisão de requisitos externos para as atividades de TI. 

2. Gestão 
estratégica de 

TI 

Trata do desenvolvimento dos planos de TI de curto, médio e longo prazos construídos e 
priorizados em conjunto com as áreas de negócio. Os principais produtos são relatórios de 

planejamento anual e plurianual, bem como de solicitação e justificativas para novos 

investimentos, além de definição dos principais indicadores de desempenho dos resultados da 

TI. Engloba, ainda, a gestão das demandas, a gestão orçamentária e o monitoramento dos 

custos.  

3. Prospecção e 
direcionamento 

estratégico 

Contempla o monitoramento contínuo de tendências futuras, de forma a subsidiar a criação e a 
atualização do plano de infraestrutura tecnológica, considerando as necessidades internas e 

aspectos de contingência. Define procedimentos para que sejam estabelecidos e assegurados 

padrões tecnológicos de TI para a organização. 

4. Gerenciamento 

da arquitetura 
da informação 

Orienta a criação e atualização do modelo de arquitetura de informação, num alto nível, 

envolvendo o ciclo de vida dos elementos integrantes da arquitetura de TI (aplicações, 
softwares e recursos de infraestrutura), modelo de dados corporativos, seu dicionário e 

respectivas regras de sintaxe, bem como os sistemas de informação associados. Estabelece um 

marco de referência de classificação geral relativo à posição de dados em classes de 

informação (taxonomia). Contempla processos vinculados à conversão da informação em 

conhecimento, no que se refere ao capital estrutural, que visa à retenção do conhecimento para 

que ele se torne propriedade da Empresa. Engloba o estabelecimento dos canais de 

comunicação para disponibilizar informações para a organização (portal corporativo e 

ferramentas de colaboração, entre outros), com base no modelo de arquitetura de informação 
corporativo.      

5. Gerenciamento 
da organização 

de TI e seus 

relacionamentos  

Compreende a estruturação do modelo de governança de TI, considerando o processo 
decisório, a atualização periódica da estrutura organizacional de TI, a definição clara de papéis 

e responsabilidades, práticas de supervisão adequadas na prestação de serviços de TI, 

avaliações dos requisitos quanto-qualitativo de alocação de pessoas, incluindo o perfil de 

competência necessário, o controle das atividades de serviços contratados e a coordenação, 

comunicação e integração entre a função de TI e os demais interessados dentro e fora da área 

de TI. 

6. Gerenciamento 

do pessoal de TI 

Contempla as práticas de gestão de pessoal, de modo a assegurar o cumprimento das políticas 

corporativas de Recursos Humanos da Chesf, no que se refere aos processos de: contratação, 

treinamento, avaliação de desempenho, promoção, mudanças na execução das atividades e 
outros. Engloba procedimentos de avaliação da qualificação das pessoas, quanto ao 

conhecimento formal e/ou à experiência apropriados. Considera a estruturação de plano de 

contingência de pessoal. 
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DOMÍNIO: CONSULTORIA EM PROCESSOS 

Este domínio tem foco na consultoria de processos de gestão e de TI, no que se refere a: identificação e investigação 
de problemas que digam respeito à política, organização, procedimentos e métodos, de forma a recomendar a ação 

adequada e proporcionar auxílio na implementação dessas recomendações. Entretanto, a implementação das 

mudanças depende e está a cargo exclusivamente do cliente. 

PROCESSOS DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

7. Análise e 

otimização de 

processos 

Atuar junto ao cliente, levantar e analisar o processo atual, com o objetivo de uniformizar o 

entendimento da forma de trabalho, gerando integração; analisar e melhorar o fluxo de 

informações; explicitar o conhecimento sobre os processos; definir indicadores em diversas 
perspectivas. Padronizar, documentar e racionalizar os processos de negócios, identificar 

oportunidades de melhoria, considerando uma visão integrada da organização.   

Levantar os fluxos da documentação do processo e entre processos objetivando 
automatização e gerenciamento através de sistemas de gestão eletrônica de documentos.  

Gerir o sistema normativo da Companhia, cujas normas são decorrentes da análise e 

otimização de processos, prestando suporte às áreas da empresa em sua criação, atualização, 

publicação e revogação. Realizar a gestão dos formulários corporativos, prestando suporte 

às áreas da Chesf em sua concepção, desenho, divulgação e alteração, garantindo a 

padronização. 

Conceber e aplicar metodologia para reestruturação organizacional, levantar a situação atual 
(diagnóstico) e compreender a demanda, desenhar e caracterizar novas estruturas orgânicas 

como proposta para a gestão da Empresa. 

8. Suporte à gestão 

por processos 

Conceber e aplicar modelos e sistemáticas, tais como: modelo de macroprocessos, 

sistemática de avaliação de criticidade, sistemática para a mensuração do estágio de 

maturidade, modelo de gestão por processos e sistemática de acompanhamento de planos de 
ação, para elevação do nível de maturidade, de forma a possibilitar uma efetiva gestão por 

processos.  Aplicar uma metodologia de modelagem de processos, de forma integrada à sua 

automação, utilizando ferramentas gerais ou específicas - voltadas para o gerenciamento de 

processos de negócios, com recursos tais como visualização gráfica, monitoração, controle 

por indicadores e otimização dos processos críticos, através de simulações de tempos e 

identificação de ―gargalos‖.  

9. Gerenciamento de 
projetos 

Consiste na elaboração, coordenação, padronização e controle das atividades relacionadas a 
projetos, seguindo os procedimentos contidos nas metodologias de gerenciamento de 

projeto (baseada no PMBOK, 2000) e gerenciamento de mudanças da STI.  Compreende 

ainda a gestão dos processos específicos do escritório de projetos de TI. 

10. Consultoria 
especializada e 

suporte à gestão 

Compreende a prestação de consultoria, por técnicos especializados, aos gestores da área de 
TI, mais especificamente para processos de gestão. É realizada através da identificação e 

investigação de questões que digam respeito a pessoas, processos e tecnologias. A 

recomendação de ações e a sua implementação são estruturadas em conjunto com os 

gestores e levam em consideração aspectos organizacionais. 

11. Suporte ao 
gerenciamento de 

contratos 

Contempla os procedimentos relacionados à gestão de contratos, de modo a assegurar o 
cumprimento da legislação vigente, das políticas corporativas da área de suprimento da 

Chesf e determinações dos órgãos controladores, bem como atender às especificidades da 

área.  

Visa garantir que as aquisições de bens e serviços necessários às soluções de TI sejam 
geridas, acompanhadas e controladas adequadamente. 

Compreende a prestação de consultoria, por técnicos qualificados, aos gestores e 
administradores de contrato, no que se refere aos procedimentos administrativos e legais 

necessários ao gerenciamento dos contratos de TI. 
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DOMÍNIO: SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

Este domínio visa garantir a confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade das informações da 

Empresa, que constituem um ativo intangível de alto valor agregado. A gestão da segurança da informação deve 

integrar-se aos demais processos empresariais com o objetivo de controlar os riscos e implementar políticas de 
segurança, de forma a assegurar a credibilidade e a imagem da Empresa. A informação é um bem de alto valor, e 

quando protegido, adiciona um diferencial competitivo aos negócios. 

PROCESSOS DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

12. Gerenciamento de 
riscos 

Planejar, criar e manter um programa de gerenciamento de riscos visando garantir a 
segurança das informações internas ou custodiadas pela Chesf. Contempla a identificação; a 

análise e a avaliação dos riscos utilizando ferramenta específica; definição e priorização do 

plano de ação para o tratamento dos riscos e o plano de comunicação em conformidade com 

as exigências legais, regulatórias e melhores práticas associadas à gestão de risco em TI, 

protegendo os negócios da Organização e compatibilizando os investimentos em controles 

aos riscos existentes. Inclui o planejamento e implementação de projetos, soluções e 
metodologias de segurança da informação, em conformidade com o sistema de gestão da 

segurança. Adicionalmente, contempla a validação dos requisitos de segurança dos sistemas 

e aplicações no que se refere aos princípios de integridade, disponibilidade e 

confidencialidade, autenticidade e autorização, buscando as melhores práticas do 

desenvolvimento com segurança. 

13. Monitoramento da 
segurança 

Analisar a ocorrência de atividades maliciosas ou anômalas (ataques, acessos não 
autorizados, varredura de rede, spam, entre outros) na utilização dos recursos de TI, 

identificando a existência de incidentes de segurança e não-conformidades das práticas em 

relação às definições da Política de Segurança da Informação da Chesf, por meio da análise 

dos registros de atividades e trilhas de auditorias das aplicações, dos dispositivos de 
monitoração e dos sistemas operacionais.  

14. Avaliação da 
conformidade 

Avaliar a conformidade dos processos quanto às melhores práticas de segurança da 
informação, requisitos legais, regulatórios ou normativos (internos ou externos) e à Política 

de Segurança da Informação da Chesf. Inclui a avaliação da implementação das 

recomendações de controle, a gestão de indicadores de segurança que balizam os níveis de 

segurança das informações, possibilitando a identificação dos níveis de conformidade e 

risco existentes. Realizar a pesquisa de sensibilização em segurança da informação. 

15. Manutenção das 

políticas de 

segurança 

Manter atualizados os documentos da Política Corporativa de Segurança da Informação da 

Chesf, adequando-os à situação real existente nos processos da Empresa, às melhores 

práticas de segurança da informação, aos requisitos legais, regulatórios e aos intrumentos 
normativos vigentes. 

16. Cultura da 
segurança da 

informação 

Desenvolver práticas e atitudes para que a cultura de segurança da informação permeie os 
processos de negócio da Empresa, respeitando os normativos internos e legislações 

vigentes. Este processo visa garantir a conscientização / sensibilização do corpo funcional 

para o referido tema, o cumprimento e a aderência à Política de Segurança da Informação, 

assim como a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações. 

17. Tratamento de 
incidentes de 

segurança 

Avaliar e tratar adequadamente possíveis falhas ou vulnerabilidades que possam colocar em 
risco as informações internas ou custodiadas pela Chesf, a partir de anomalias identificadas 

e/ou reportadas em ativos, processos, sistemas ou serviços. Inclui a definição de controles 

para contornar os incidentes e elaboração de recomendações. 

18. Gerenciamento da 

continuidade dos 
serviços de TI 

Planejar, criar e manter um programa de gerenciamento da continuidade dos serviços de TI, 

utilizando um conjunto de documentos para orientar as ações que devem ser tomadas em 
situações de crise e/ou emergência. Aborda a administração da crise, contingência 

operacional e o retorno à situação normal de funcionamento da Empresa dentro do seu 

contexto de negócio, garantindo que, caso necessário, todos os recursos e serviços 

estratégicos de TI possam ser recuperados no tempo acordado. O escopo da gestão da 

continuidade dos serviços de TI envolve a determinação das necessidades técnicas das 

aplicações e serviços de TI para a organização, a partir da definição prévia dos requisitos 

mínimos de negócio, estabelecidos pelo Plano de Continuidade dos Negócios da Empresa. 
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DOMÍNIO: SUPORTE AO CLIENTE 

Este domínio faz referência ao atendimento de 1° nível prestado ao cliente do Sistema Organizacional de TI – 
SOTI, esclarecendo as dúvidas operacionais, e verificando a natureza das ocorrências, por meio da Central de 

Atendimento ou por meio dos gerentes de relacionamento, à avaliação da qualidade deste atendimento, à 

comunicação, aos serviços de planejamento, aquisição, entrega de recursos de TI da camada cliente. Além disso, 

trata dos procedimentos para o pronto restabelecimento em ocorrências e, num segundo estágio, para avaliar suas 

causas e mitigá-las. 

PROCESSOS DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

19. Gerenciamento 
da configuração 

de recursos 

descentralizados 

Engloba as ações relativas à gestão de hardware ou software da camada cliente, dentre as 
quais se destacam: definir e atualizar perfis de usuários e padrões de especificações técnicas 

e de distribuição de equipamentos da camada cliente de TI, considerando as necessidades 

dos diversos órgãos da Companhia; estabelecer procedimentos para assegurar o registro 

adequado de todos os elementos de configuração, incluindo o histórico das mudanças; 

controlar o uso de programas devidamente licenciados ou autorizados; e adquirir e manter 

soluções automatizadas de gerenciamento da camada cliente. 

20. Atendimento aos 
clientes 

Trata de procedimentos que traduzem o modelo de atendimento aos clientes adotado pela 
STI, devendo contemplar: registro, controle e acompanhamento de todo fluxo de 

atendimento, dentro de uma visão integrada das unidades prestadoras dos serviços de TI, 

englobando o monitoramento, o controle da qualidade do atendimento, desde a solicitação 
do serviço ou outra demanda até a disponibilização da solução para o cliente. Orienta quanto 

à atuação da equipe de 1° nível (atendimento on-line) e das equipes técnicas responsáveis 

que atuam em 2° nível. Aborda, ainda, a avaliação do grau de satisfação do cliente com o 

atendimento de TI, a fim de promover a melhoria contínua dos serviços e produtos 

oferecidos pela área de TI. 

21. Gerenciamento 
de incidentes 

Trata de procedimentos, posteriores a uma ocorrência com interrupção de serviço, 
necessários ao restabelecimento do serviço, o mais rápido possível, minimizando os 

impactos negativos na operação do negócio, adotando, para isso, solução definitiva ou 

temporária, de contorno ou reparo rápido. Inclui atividades de registro e monitoramento de 
incidentes, verificação de status de recursos de sistemas, preenchimento de pedidos de 

serviço padrão. 

22. Gerenciamento 
de problemas 

Refere-se aos procedimentos necessários à minimização do impacto dos incidentes e 
problemas para o negócio, causados por erros na infraestrutura, na camada cliente e nos 

aplicativos e prevenir a recorrência de incidentes; descobrindo a causa-raiz destes incidentes 

e promovendo ações necessárias para identificação da solução de contorno ou alternativa 

definitiva para corrigir a situação. O gerenciamento de problemas difere do gerenciamento 

de incidentes no sentido de que seu objetivo principal é a detecção da origem (causa raiz) do 

incidente e sua subsequente resolução e prevenção. 

23. Análise e 

gerenciamento 
de demandas 

especiais 

Trata do atendimento voltado para as demandas especiais, mais complexas ou que envolvam 

vários serviços concomitantemente ou, ainda, não contempladas no portfólio de serviços da 
STI, propondo alternativas de soluções para atender às necessidades dos clientes, a partir da 

interação com áreas técnicas de TI. Além disso, inclui prospecção, análise e identificação de 

necessidades dos clientes de TI, na perspectiva proativa. Com isso, tal processo cuida de: 

disseminar o conhecimento da área de TI e do negócio, para a área cliente e para a área de 

TI, respectivamente; prestar consultoria em TI para a área de negócio; identificar as 

necessidades de TI, de forma a influenciar no planejamento da área de TI; diagnosticar e 

articular junto às áreas especializadas de TI e parceiros estratégicos e ofertar soluções para 

atendimento a demandas especiais de clientes de TI.  

24. Comunicação 
com os clientes 

Aborda os principais mecanismos de comunicação (campanhas, notas, eventos, planos de 
comunicação), com foco nas políticas e diretrizes de TI, nos portfólios de serviços e projetos, 

nos procedimentos recomendados para situações específicas, na capacitação quanto ao uso 

adequado das tecnologias e na articulação com outras organizações. Sua execução é baseada 

em estratégias de marketing interno e apóia-se fortemente nos resultados da avaliação da 

satisfação dos clientes com a entrega de produtos e serviços de TI e na introdução da visão 

do cliente na definição da abordagem a ser seguida.  
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DOMÍNIO: GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA 

Este domínio trata de disponibilizar recursos adequados de infraestrutura centralizada de TI para garantir 
desempenho, disponibilidade, integridade e segurança dos sistemas e serviços corporativos de TI, além de manter 

continuamente os serviços relacionados à TI corporativa. A avaliação de desempenho e a homologação das soluções 

com vistas a garantir sua adequação ao ambiente computacional também fazem parte deste domínio. 

PROCESSOS DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

25. Projeto e 

expansão da 

infraestrutura 

Compreende o estudo e concepção de novas tecnologias, planejamento, elaboração e a 

implantação de projetos de infraestrutura corporativa de TI, para atendimento às demandas 

dos processos de negócio da Empresa, assim como a realização de análise de viabilidade 
técnica e econômica dos projetos e a proposição de inovações baseadas em estudo de 

demanda. Os projetos de infraestrutura incluem as seguintes áreas de conhecimento: 

sistemas operacionais, servidores, banco de dados, servidores de aplicação, sistemas de 

armazenamento e de backup/restore, redes locais, correio eletrônico, ambientes de 

colaboração, softwares básicos e softwares de integração entre plataformas. 

26. Suporte e 
manutenção da 

infraestrutura 

Consiste na administração, manutenção e operação dos recursos da infraestrutura de TI, 
incluindo o suporte técnico, a atualização e a manutenção dos sistemas e servidores, banco 

de dados, sistemas de armazenamento e backup/restore, servidores de aplicação, redes locais, 

Internet, firewall, anti-spam, gerenciadores de conteúdo, outras soluções de segurança e 

softwares básicos. Este processo é ainda responsável pela administração da rede de 
computadores; administração de usuários da rede; instalação, configuração e gerenciamento 

de servidores, manutenção preventiva e corretiva de hardware e software, monitoramento do 

desempenho de servidores, aplicações e serviços, desenvolvimento e implementação de 

rotinas de produção, acompanhamento da elaboração e implementação das políticas de 

backup e de otimização de espaço de armazenamento, bem como a implementação de 

políticas de segurança. 

27. Gerenciamento 

de acesso aos 

recursos 
computacionais 

Contempla o gerenciamento e controle de acesso aos recursos computacionais para todos os 

tipos de usuários: empregados, dirigentes, terceiros, estagiários e outros. Inclui também a 

responsabilidade pela autorização e controle do acesso privilegiado aos recursos de 
infraestrutura para os usuários de TI.  

28. Gerenciamento 
da configuração 

de infraestrutura 

Consiste na identificação e controle da configuração dos recursos computacionais que 
compõem a infraestrutura corporativa de TI, incluindo controle de alteração de versão de 

softwares básicos, sistemas operacionais, variáveis de ambiente, banco de dados, aplicações 

e configurações de hardware. Compreende um conjunto de atividades definidas para 

controlar as mudanças ocorridas em um determinado ativo computacional, identificando 

nome, versão anterior, versão atual, variáveis alteradas, definindo um mecanismo para o 

gerenciamento de diferentes versões destes produtos. 

29. Gerenciamento 

do desempenho e 

da capacidade 

Consiste em monitorar e avaliar a disponibilidade e desempenho dos recursos da 

infraestrutura de TI para assegurar que o dimensionamento destes recursos esteja adequado 

às demandas de negócio da Companhia, no tempo adequado e com a melhor relação custo-
benefício. Inclui a homologação de sistemas e aplicações, com a realização de testes de 

desempenho, configuração, segurança, recuperação e carga/stress, em ambiente controlado, 

visando reduzir riscos antes da implantação. Este processo também verifica a conformidade 

da aplicação desenvolvida com as normas e padrões pré-estabelecidos para utilização da 

infraestrutura. 

30. Gerenciamento 
das instalações 

do CPD 

Define padrões e controles para a infraestrutura do Centro de Processamento de Dados – 
CPD e de outras instalações descentralizadas que possuem recursos da infraestrutura de TI. 

Inclui a responsabilidade de gerenciar e manter em condições adequadas as instalações do 

CPD, bem como monitorar o acesso físico de pessoas ao ambiente. 

31. Gerenciamento 
dos bancos de 

dados e área de 

armazenamento 

Contempla os procedimentos de desenvolvimento, modelagem, administração e otimização 
da arquitetura de banco de dados, respaldados em requisitos de desempenho e segurança.  

Inclui a definição e implementação de políticas de armazenamento, de backup e de restore de 
dados que garantam o acesso às informações em caso de desastres ou falhas dos dispositivos 

primários de armazenamento.  
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DOMÍNIO: AUTOMAÇÃO DOS PROCESSOS DE NEGÓCIO 

Para levar adiante a estratégia de TI, as soluções de TI devem ser identificadas, desenvolvidas ou adquiridas, assim 
como implementadas e integradas ao processo de negócio, considerando a infraestrutura e os padrões tecnológicos 

definidos. Este domínio cobre tanto a definição de novas soluções de automação de processos, quanto às mudanças 

e manutenções realizadas em sistemas existentes, para assegurar que o ciclo de vida seja contínuo para esses 

sistemas. 

PROCESSOS DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

32. Análise de 

solução para 
automação de 

processos 

Este processo tem foco no levantamento preliminar de requisitos do sistema, definição da 

solução de automação de processos de negócio e levantamento dos recursos de infraestrutura 
necessários para dar suporte à solução tecnológica, identificando a necessidade ou não de 

novas aquisições e/ou mudanças na estrutura atual. 

A escolha da melhor alternativa tecnológica para a automação é feita com base em critérios 
objetivos obtidos na análise do processo. Deve ser precedido por etapas pertinentes à 

―Análise e otimização de processos‖ e ―Suporte à gestão por processos‖, de forma integrada, 

com suporte em uma metodologia. 

33. Aquisição e 
manutenção de 

soluções 

automatizadas 

Este processo compreeende as seguintes etapas: planejar a aquisição; realizar a aquisição; 
gerenciar os serviços contratados; implantar os produtos/serviços; e encerrar o contrato. Tem 

como produto o próprio sistema de informação e toda documentação associada, com a 

particularidade de se referir à aquisição de uma solução pronta, fornecida pelo mercado 

como um produto ou serviço. Contempla, ainda, a manutenção corretiva e evolutiva dos 

sistemas adquiridos. 

34. Desenvolvimen-
to de soluções 

automatizadas 

Este processo compreende as seguintes etapas: requisitos, análise e projetos, implementação, 
testes e implementação de sistemas de informação corporativos, realizadas pela equipe 

própria e também tem como produto final o próprio sistema de informação e toda 

documentação associada. 

35. Manutenção de 
sistemas de 

informação 

Contempla as atividades necessárias para que mudanças sejam efetuadas nos sistemas de 
informação corporativos, podendo tratar-se de manutenção corretiva ou evolutiva, 

envolvendo as atribuições dos representantes da área cliente, bem como das equipes de TI e 

suporte em processos, envolvidas. 

36. Gerenciamento 
do acesso a 

sistemas de 

informação 

Visa garantir que somente os usuários devidamente cadastrados tenham acesso aos sistemas, 
por meio de autenticação. 

Compreende as regras para distribuição de responsabilidades na definição de permissão de 
acesso de usuários a sistemas de informação, com a designação de interlocutores formais das 

áreas de negócio, que exercem o papel de autorizadores de acesso aos sistemas de 

informação sob sua responsabilidade. 

37. Administração 

de dados 

Engloba o projeto e a gestão das estruturas dos bancos de dados dos sistemas de informação 

corporativos, evitando redundâncias e inconsistências. 
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APÊNDICE 1 

CRITICIDADE DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS 

Formulário de Análise dos Processos 

Nome do Processo 

 
 

Grupo do Macroprocesso 

 
 

Coordenador do Processo (nome; ramal; login) 

 

 

 Em relação à Liderança: 

 O processo contribui diretamente para o estabelecimento da governança, 

considerando em sua execução a mitigação dos riscos, insumos para a tomada de 

decisão e análise do desempenho dos seus resultados. 

 Discordo plenamente 

 Discordo parcialmente 

 Nem discordo nem concordo 

 Concordo parcialmente 

 Concordo plenamente 

Justificativa e evidências: 

 

 
 

 

 Em relação à Estratégias e Planos: 

 A implementação da estratégia indica a melhoria na gestão do processo. 

 Discordo plenamente 

 Discordo parcialmente 
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 Nem discordo nem concordo 

 Concordo parcialmente 

 Concordo plenamente 

Justificativa e evidências: 

 

 
 

 

 Em relação à Clientes: 

 O processo atende a um ou mais requisitos dos clientes, gerando benefícios para os 

mesmos. 

 Discordo plenamente 

 Discordo parcialmente 

 Nem discordo nem concordo 

 Concordo parcialmente 

 Concordo plenamente 

Justificativa e evidências: 

 

 
 

 

 Em relação à Sociedade: 

 O processo contribui para minimizar os impactos sócio-ambientais conseqüentes das 

atividades da empresa. 

 Discordo plenamente 

 Discordo parcialmente 

 Nem discordo nem concordo 

 Concordo parcialmente 

 Concordo plenamente 
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Justificativa e evidências: 

 
 

 

 

 Em relação à Informação e Conhecimento: 

 O processo gera informações importantes para a tomada de decisões estratégicas ou 

contribui diretamente, através do gerenciamento das informações envolvidas 

(entradas e saídas) e da disseminação do conhecimento gerado. 

 Discordo plenamente 

 Discordo parcialmente 

 Nem discordo nem concordo 

 Concordo parcialmente 

 Concordo plenamente 

Justificativa e evidências: 

 
 

 

 

 Em relação à Pessoas: 

 O processo influencia diretamente o clima organizacional e conseqüente 

produtividade dos empregados. 

 Discordo plenamente 

 Discordo parcialmente 

 Nem discordo nem concordo 

 Concordo parcialmente 

 Concordo plenamente 

Justificativa e evidências: 
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 Em relação à Processos: 

 O processo não possui sistemática de controle, acompanhamento e implementação 

de melhorias. 

 Discordo plenamente 

 Discordo parcialmente 

 Nem discordo nem concordo 

 Concordo parcialmente 

 Concordo plenamente 

Justificativa e evidências: 

 

 
 

 

 Em relação à Resultados: 

 Os produtos gerados pelo processo afetam diretamente os resultados dos processos 

finalísticos e/ou resultados econômico-financeiros. 

 Discordo plenamente 

 Discordo parcialmente 

 Nem discordo nem concordo 

 Concordo parcialmente 

 Concordo plenamente 

Justificativa e evidências: 
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APÊNDICE 2 

PRIORIZAÇÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS 

Formulário de Informações sobre Processos 

Nome do Processo 

 
 

Grupo do Macroprocesso 

 
 

Coordenador do Processo (nome; ramal; login) 

 

 

1. Natureza da demanda – caracteriza a motivação que gera a necessidade de criação ou 

melhoria de um processo de negócio. 

 Legal – a demanda é originada a partir de determinações legais ou regulamentares 

 
Processual – a demanda é originada para uma melhoria dos processos das diferentes 
áreas de negócio da Empresa 

Justificativa e evidências: 

 

 

 

2. Relação com os clientes e/ou demais stakeholders externos – caracteriza a relação direta 

dos produtos gerados pelo processo com os clientes externos e/ou demais stakeholders 

(sociedade, acionistas, órgão reguladores, etc). 

 
Direta – os produtos gerados pelo processo têm relação direta com os clientes e/ou 
demais stakeholders externos 

 
Indireta – os produtos gerados pelo processo tem apenas uma relação indireta com os 
clientes e demais stakeholders externos 

Justificativa e evidências: 
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3. Importância do processo para o alcance dos objetivos estratégicos – esse critério tem como 

objetivo verificar a importância do processo no alcance dos objetivos priorizados e traçados 
no planejamento estratégico do ano em curso: 

 
Alta – processos cujo resultado impacta diretamente no alcance dos objetivos 

estratégicos priorizados 

 
Média - processos cujo resultado impacta indiretamente no alcance dos objetivos 

estratégicos priorizados 

 
Baixa – processos cujo resultado não impacta no alcance dos objetivos estratégicos 

priorizados 

Justificativa e evidências: 

 

 
 

4. Impacto do processo no negócio da CHESF – contribuição nos processos primários da 

Companhia (geração, transmissão e comercialização) ou com impacto significativo nos 
resultados financeiros da Companhia: 

 Sim – a contribuição impacta diretamente no negócio da Companhia 

 Não – a contribuição é direcionada aos processos de apoio da Companhia 

Justificativa e evidências: 

 

 
 

5. Nível de maturidade do processo – esse critério tem como objetivo identificar o nível de 

maturidade do processo, em relação à aplicação do Modelo de Maturidade 

 Não estruturado – NE 

 Em início de estruturação – EE- 

 Estruturação Avançada – EE+ 

 Estruturado – E 

Justificativa e evidências: 
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6 Criticidade do processo – esse critério tem como objetivo identificar a classificação do 

processo, em relação aplicação do Modelo de Criticidade aqui proposto: 

 Processos críticos – C 

 Processos Não críticos – NC 

Justificativa e evidências: 

 

 

 

7. Abrangência do processo – esse critério tem como objetivo verificar as áreas funcionais e os 

stakeholders envolvidos no processo 

 
Corporativa Geral – processos que envolvam áreas e stakeholders de todas as 

diretorias; 

 
Corporativa Setorial – processos que envolvam áreas e stakeholders de pelo menos 2 

(duas) diretorias 

 Específica – processos que envolvam áreas e stakeholders de uma diretoria 

Justificativa e evidências: 

 
 

 

8. Patrocínio por nível hierárquico – identifica qual é o nível hierárquico que está patrocinando 
o processo, no sentido de interesse legítimo e atuante na avaliação, acompanhamento e 

controle do mesmo: 

 Diretoria Plena ou três ou mais Diretorias; 

 Uma ou duas Diretorias específicas 

 Mais de um órgão de primeiro nível hierárquico 

 Um Órgão de primeiro nível hierárquico. 

Justificativa e evidências: 
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9. Necessidade de automação do processo – verifica se o processo necessita de uma adequação 

à ferramenta informacional de suporte existente ou se não possui nenhum suporte 
informacional: 

 
Sim – o processo necessita de um suporte informacional adequado (a ser customizado, 

desenvolvido ou adquirido) 

 
Não – o processo não precisa de adequação da sua ferramenta ou não precisa ser 

automatizado 

Justificativa e evidências: 

 
 

 

10. Necessidade de terceirização – verifica se existe contrato associado à execução do processo 

ou se já está definido que o processo deve ser terceirizado, de acordo com a Política de 
Terceirização Corporativa: 

 Sim – há contrato em andamento, com ordem de início de serviços emitida ou está 

definido na Política de Terceirização que o processo deve ser terceirizado. 

 Não – não há necessidade de terceirização da execução do processo. 

Justificativa e evidências: 

 
 

 

 


