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Pilares: 

Valores, crenças, liderança e cultura. 

• A prática de BPM é definida por um conjunto de valores, crenças, 
liderança e cultura que formam os alicerces do ambiente no qual uma 
organização opera; 

 

• BPM se concentra em processos de negócio ponta-a-ponta que fornecem 
valores aos clientes; 

 

• A área de conhecimento “Gerenciamento de Processos de Negócio” 
fornece fundamentos essenciais para o entendimento das outras. 
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Modelagem de processos  

• Inclui um conjunto fundamental de habilidades e processos que permitem 
as pessoas compreenderem, comunicarem, avaliarem e administrarem os 
principais componentes dos processos denegócio; 

 

• Fornece uma visão geral dessas habilidades atividades e principais 
definições, juntamente com uma compreensão da finalidade e dos 
benefícios da modelagem de processos, uma discussão dos tipos e usos 
dos modelos de processos, técnicas, ferramentas e padrões de 
modelagem. 

7 



Análise de Processos 

• Envolve uma compreensão dos processos de negócio. Incluindo a 
eficiência e eficácia dos processos; 

 

• São exploradas finalidades e as atividades de análise de processos; 

 

• O uso de modelos de processos e de outros documentos para validar e 
entender processos atuais e futuros também é explorado. 
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Desenho de Processos 

• Envolve a criação de especificações de processos de negócio dentro do 
contexto das metas de negócio e dos objetivos de desempenho dos 
processos; 

 

• É o planejamento intencional e pensado sobre como os processos de 
negócio funcionam e são medidos, regulados e gerenciados. 

 

9 



Gerenciamento de Desempenho de 

Processos 
 

• Monitoramento formal, planejado da execução do processo e o 
rastreamento dos resultados para determinar a eficácia e eficiência do 
processo; 

 

• Inclui as principais definições sobre o desempenho do processo, a 
importância e benefícios da medição do desempenho, operações de 
monitoramento e controle, alinhamento dos processos de negócios e 
desempenho organizacional, sobre o que medir, métodos de medição, 
modelagem e simulação, e suporte a decisões dos donos e gestores de 
processos e considerações sobre sucesso. 
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Transformação de Processos 

 

 

• Aborda mudanças em processos que são discutidas no contexto de um 
ciclo de vida de processo de negócio; 

 

• Esse tópico é discutido em várias metodologias de gerenciamento de 
mudanças organizacionais, de técnicas e melhores práticas. 
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Organização e gerenciamento de 

processos 

 

• Trata de papéis, responsabilidades e a estrutura de reportes para prover 
suporte a organizações orientadas a processos; 

 

• A importância da governança do processo é explorada, juntamente com 
várias estruturas de governança e o conceito de um Escritório de 
Processos.  
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Gerenciamento de processos corporativos 

 

 

• Conduzido pela necessidade de maximizar resultados dos processos de 
negócio consistentes com estratégias organizacionais bem definidas e com 
metas funcionais baseadas em tais estratégias; 

 

• Identifica métodos e ferramentas para avaliar os níveis de maturidade de 
gerenciamento de processos, juntamente com as áreas requeridas de 
prática BPM que podem melhorar as condições da organização; 

 

• Neste capítulo, também são explorados tópicos sobre arquitetura de 
processos e melhores práticas de gerenciamento de processos. 
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Tecnologias de BPM 

 

 

• Discute uma ampla gama de tecnologias disponíveis para prover suporte 
ao planejamento, análise, desenho, operação e monitoramento dos 
processos de negócio; 

 

• Tecnologias incluem o conjunto de pacotes de aplicações, ferramentas de 
desenvolvimento, tecnologias de infraestrutura, e de armazenagem de 
dados e informações que fornecem suporte aos profissionais de BPM e 
colaboradores envolvidos. 
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Essencial 

• Processo é um conjunto definido de atividades ou comportamentos 
executados por humanos ou máquinas para alcançar metas; 

 

• Processos são disparados por eventos específicos, apresentando um ou 
mais resultados que podem conduzir ao término do processo ou a 
transferência de controle para outro; 

 

• Processos são compostos por várias tarefas ou atividades 
interrelacionadas que solucionam uma questão específica, um trabalho 
ponta a ponta que entrega valor ao cliente. 
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Focos 

• Padronização e Trabalho sistemático 

• ERP, CRM, ISO, BPMN, BPMS etc. 

Eficiência 

• Resultados 

• BPM 

Eficácia 

• Visão sistêmica 

• Equilíbrio e Constância 

Efetividade 
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Ciclo de Vida 
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Planejamento 

Análise 

Desenho 

Implantação 

Monitoramento 
e Controle 

Refinamento 



Essencial 

BPM 

BPMN 

BPMS DMN 
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Estruturas 
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Funcional Divisional 

Matricial Por Processos 



 Objetivo 

 Evento 

 Inicial 

 Intermediário 

 Final 

 Atividade 

 Regra 

 Tarefa 

 Ator 

 Dono do Processo 

 Stakeholders 

 Entrada e Saída 
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Como sair de uma visão 
operacional e isolada 

pelos “silos funcionais” e 
alcançar a cadeia de valor 

da organização? 

Contextualizando 



 

Contextualizando 

Hierarquia 
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Macro 
Processo 

Processo 

Subprocesso 

Atividade 

Tarefa 

Validar Nome 
Validar Endereço 
Validar Quantidade 
Validar Produto 
etc. 

Revisar Pedidos 
Encaminhar para Estoque 

Receber Pedidos 
Solicitar Compra 

Atender Pedidos 

Vendas 



CBOK 3.0 
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BPMN 2.0 

Subprocesso 

Subprocesso 

Agrupamento / Raia 

Tarefa 

Tarefa 

N/A 

N/A 



Hierarquia CBOK 3.0 
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Processo de Negócio 

Subprocesso 

Função de Negócio 

Atividade 

Tarefa 

Cenário 

Passo 

Visão Lógica 

Visão Física 

BPMN 2.0 

POP, Instrução de 
Trabalho etc. 



Hierarquia CBOK 3.0 
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Função 

Subprocesso 

Processo de 
Negócio 

Processo de 
Negócio 



 

Contextualizando 

Atividades 
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Quanto a produção de valor Primárias (adição de valor) 
Apoio (Handoff) 

Garantia de Qualidade 

Quando não confia... 

Onera! 



Diagramas, Mapas e Modelos 
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Três níveis 

 

Nível 01 - Modelagem Descritiva 
Fluxo simples (sintaxe – sua representação) 

Pequeno conjunto de elementos BPMN 

 

Nível 02 - Modelagem Analítica 
Semântica do processo (seu significado real) 

Condições 

 

Nível 03 - Modelagem Executável 
Previsão de Execução Sistêmica 

Atributos internos 
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Exemplo: 

Modelagem “De Fora para Dentro” 
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Organizado por grupo de 
clientes: por valor, 
necessidades e características 
individuais 

Cada quadro descreve uma SCO 
em cada ponto de contato, do 
ponto de vista do cliente 

As linhas de fluxo mostram como as 
informações dos clientes são 
distribuídas pela organização 

As bases de dados e os sistemas de 
contato com clientes estão localizados 
na área central do mapa 

Todas os eventos e 
atividades que ocorrem em 
cada ponto de contato são 
mapeados e analisados 

Adaptado  
PRG 

Marketing 1to1 



Client Journey Modeling 
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CJ & PI Canvas  

30 

Customer Journey  
& 

Process 
Integration 
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O que é 

 

• 1º passo para o entendimento de um processo 

 

• Possibilita a visão dos processos e do alinhamento com os objetivos do 
negócio. 

 

• É uma visão imparcial sobre a situação atual 

 

• É a base para a realização do Desenho de Processos  

 

• Atividades, Princípios, Técnicas e Tecnologias utilizadas para evidenciar a 
mais real e completa situação atual dos processos 
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Quando deve ser feita  
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Informações 
atualizadas sobre 

os processos 

Oportunidade 
não um demérito 

Primeiro passo 
para a melhoria 

Análise de 
resultados do 

processo 

Visibilidade do 
todo antes de 

inserir TI 

Realidades 
declaradas e 

retratadas 
Forças, Fraquezas, 
Oportunidades e 

Ameaças 



Quem deve participar? 

 

 Gerente do Projeto (Iniciativa) 

 

 Analista de Processo 

 

 Facilitadores 

 

 Especialistas no Processo 
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Buscar Sempre 
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Objetivos 
Críticos do 

Negócio 

Parâmetros  
para  

Avaliação 

Respeito 
ao  

Planejamento 

Participação 
Apoio 

Aprovação 

Avaliação 
Envolvimento 

Feedback 



Evitar Sempre 
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Busca  
Excessiva por 
Informações  

Envolva  
a  

Organização 

Visão  
do  

Todo 



Preparação 
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• Definição das técnicas 
• Implantar, ajustar ou 

adaptar o framework 
• Forma de trabalho  

• Entrevistas 
• Relatórios  
• Modelos 
• Simulação  

• Regras “implícitas” 
• Influência 
• Qual o impacto? 

• O Mercado 
• As Estratégias 
• Os Fornecedores 

• Entender a razão de existir 
de uma organização 

• Impacto positivo no objetivo 
crítico 

• É definir o início e o fim 
• A Abrangência 
• Detalhamento do escopo 



Atividades da Análise de Processos 
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Funcional/Comportamental: 
Foco nas atividades envolvidas, 

suas sequências e estados 
 

Organizacional:  
Foco nas responsabilidades, 

dependências e autoridade dos 
participantes 

 
Informacional:  

Representação da informação 
manipulada, produzida ou 
transformada ao longo do 

processo 
 



Atividades da Análise de Processos 
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• O que o processo busca 
realizar? 
 

• Quais os sistemas necessários 
para suportar o processo? 
 

• Onde o processo se encaixa na 
cadeia de valor? 
 

• Qual o real estado de seu 
funcionamento atual? 
 



Atividades da Análise de Processos 
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• Quais são os parâmetros e 
indicadores de desempenho? 
 

• O processo atual está em 
conformidade com as métricas 
definidas? 
 

• O processo está consumindo 
muito tempo para sua 
realização? Porquê? 
 

• O que representa exatamente 
“muito tempo” para o 
processo? 
 

• Se tempo é a métrica, podemos 
ignorar custos? 

• Onde estão os pontos de 
monitoramento? 
 



Atividades da Análise de Processos 
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• Geralmente, quanto menor o 
número de interações, mais 
satisfeito o cliente 
 

• Quem é o cliente? Quais suas 
necessidades? Quais as 
reclamações? 
 

• Qual o número de interações 
entre o cliente e o processo? 
 

• Como sabemos quando e como 
o cliente está satisfeito? 
 

• Como o cliente gostaria de 
interagir com o processo? 
 No BPM CBOK v2.0 

Interação com o Cliente 



Atividades da Análise de Processos 
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• Geralmente, quanto menor o 
número de Handoffs, mais 
eficiente o processo 
 

• Qual Handoff tem maior 
capacidade de “quebrar” o 
processo? 
 

• Algum Handoff está criando 
gargalos de informação ou 
serviço? 
 

• O intervalo de tempo entre as 
atividades de Handoff está 
sendo devidamente medido? 
 



Atividades da Análise de Processos 
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• As regras atuais causam 
obstáculos exigindo aprovações 
e passos desnecessários?  
 

• Quem criou as regras, com base 
em que e quando? 
 

• Elas permanecem necessárias? 
 

• O processo é flexível o 
suficiente para suportar 
mudanças nas regras de 
negócio? 
 



Atividades da Análise de Processos 
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• O quê está sendo restringido: 
Informação, produto, serviço? 
 

• Qual o real motivo da existência 
do gargalo, e quais os fatores 
que estão contribuindo – 
pessoas, sistemas, ou 
organizacional? 
 

• O gargalo é resultado de um 
Handoff ou falta de 
informação? 
 

• O gargalo está sendo criado 
devido a restrições de recursos, 
e de qual tipo – humano, 
sistêmico, equipamentos? 
 



Atividades da Análise de Processos 
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• Qual o limite tolerável de 
variação para o processo? 
 

• Quais os pontos de maior 
ocorrência? 
 

• Automação pode eliminar? 
 



Atividades da Análise de Processos 
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• Qual o custo total do processo? 
 

• Podemos refinar o processo até 
o menor ponto de alocação de 
custo? 
 

• Estamos em consonância com o 
padrão de mercado? 
 

• Automação ou tecnologia 
podem ajudar na redução? 
 



Atividades da Análise de Processos 
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• Quanta variação é inserida com 
a participação humana? É 
tolerável? 
 

• Podemos automatizar 
determinada atividade? 
 

• Qual a complexidade real da 
tarefa, e quais as habilidades 
necessárias para a sua 
realização? 
 

• Quanta informação está 
disponível para a realização da 
atividade, é suficiente? 
 



Atividades da Análise de Processos 

48 

• Controle do Processo ≠ Processo 
de Controle 
 

• Necessidade de assinatura de 
um documento = Controle do 
Processo 
 

• Passos necessários para obter a 
assinatura = Processo de 
Controle 
 



Atividades da Análise de Processos 
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• Pode ser considerado o último 
passo da fase de análise de 
processos 
 

• Acordo formal entre os 
participantes  
 

• Ratifica o entendimento e a 
qualidade da informação 
 

• É a base para apresentação dos 
resultados da fase do Projeto 
 

• Deve representar o 
entendimento do estado atual 
do processo  
 

Não mais que isso 
 



Atividades da Análise de Processos 
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• Visão do Ambiente do Negócio 
 

• Objetivo do processo (razão de 
existir) 
 

• Lacunas e Oportunidades de 
Melhoria (razão para mudança) 
 

• Planilhas com detalhamento de 
cenários 
 

• Descritivos de Atividades e 
Processos 
 

• Glossário 
 

• Declaração de Participantes e 
Responsabilidades e outros 
documentos 
 



Estratégias e Técnicas 
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Atribuir custos às atividades e atribuir o custo 
das atividades aos produtos/serviços 
Combina: 
• Pessoas, tecnologias, materiais, métodos e 

seu ambiente, tendo como objetivo a 
produção de produtos/Serviços 
 

Vantagens  
• Identificação dos maiores consumidores de 

recursos 
• Identificação do Custo da Atividade e Custo 

Total 
• Identificação das atividades que não 

agregam valor 
 

Desvantagens 
• Dificuldade de envolvimento dos atores 
• Muitos dados e informações disponíveis 
• Grande necessidade de controle 

 
 



Estratégias e Técnicas 
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• Também chamado de análise de duração, 
busca o tempo total de realização das 
atividades de um processo 
 

• As atividades são medidas do momento do 
Input, até o momento de criação do output 
esperado – incluindo o tempo de início das 
atividades subsequentes 
 

• O tempo total para a realização das tarefas 
do processo, é o tempo total que o 
processo leva para ser realizado 
 

• Muito útil na descoberta de atividades 
repetitivas e sem valor agregado ao 
processo 
 
 



Estratégias e Técnicas 
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• Busca identificar atividades que se realizam 
com alguma constância e da mesma forma. 
Tal conjunto de atividades pode vir a se 
tornar um sub processo otimizado 
 

• Permite maior eficiência no processo 
salvando recursos e tempo 
 

• Sistemas e atividades tendem a se 
mimetizar dentro de uma organização 
 

• Reconhecendo esses padrões é muito 
provável a descoberta de duplicações e 
redundâncias 
 
 



Estratégias e Técnicas 
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Gap Analysis 
• Compara a diferença entre 2 processos 

tipicamente entre o Novo e o Antigo... 
 

• Ou entre o As Is Antigo e o As Is Novo 
 

• Fornece a informação necessária para se 
definir como será a transição entre os 
momentos do processo 
 

• Muito utilizado em conjunto com outras 
técnicas para atingir uma melhor 
completude 
 

Busca responder 2 Perguntas básicas: 
• Onde Estamos?  
• Onde queremos estar? 

 



Estratégias e Técnicas 
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É considerada a análise mais simples de se 
realizar por não envolver muitas pessoas, e 
principalmente, baseia-se em fatos. Algumas 
técnicas utilizadas: 

 
Fluxo da Informação  
Usada para entender como o dado flui entre 
os sistemas e os seus pontos de interação. 
 

Ex.: Seguir o envelope no processo de 
postagem e examinar os sistemas e pessoas 
que lidam com o envelope durante o caminho. 

 

Simulação discreta de eventos 
Usada para gravar o momento de um evento 
ou a mudança de seu estado. 
 

Ex.: A hora de entrada do recebimento de um 
pedido e a hora exata de seu envio. 

 
 



 

Exercícios 

Verdadeiro ou Falso 
1. A análise de processos viabiliza um entendimento comum do estado 

atual do processo e permite avaliar seu alinhamento com o ambiente do 
negócio e seus objetivos críticos. 

 

2. A análise de processos é um evento isolado, independente da estratégia 
de negócio da empresas, e que permite a melhoria da realização das 
atividades de em determinado processo. 

 

3. Analisar um diagrama de processos nos dá as informações necessárias 
para realizar a fase de Análise de Processos. 

 

4. Ao aplicar o custeio baseado em atividades, devemos buscar a geração 
do custo total dos produtos e serviços, e com base na atribuição de 
valores das suas atividades. 
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Exercícios 

Selecione 
5. A análise de processos deve encontrar a conexão entre o processo e o 

negócio e descobrir as seguintes rupturas e anomalias: 

a) Handoffs que criam desconexões 

b) Interações falhas entre cliente e serviços 

c) Gargalos  

d) Todas as opções 

 

6. Como entendemos as limitações no processo que criam acúmulo de 
trabalho: 

a) Handoffs 

b) Custo relativo 

c) Desvio padrão 

d) Gargalos  

e) Todas as opções 
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Exercícios 

Selecione 
7. A comparação entre processos buscando identificar a diferença entre onde 

estamos e onde queremos chegar é chamada de: 
a) Análise de SWOT 
b) Fluxo da Informação 
c) Gap Analysis 
d) Nenhuma das respostas 
 

8. Como realizar uma análise de processos reduzindo a possibilidade de 
interpretações equivocadas? 

a) Iniciando com Análise de SWOT para garantir que entendemos os 
defeitos 

b) Garantindo a leitura do maior número possível de relatórios 
executivos/gerenciais 

c) Permitindo que a equipe do projeto tenha acesso aos documentos 
estratégicos 

d) Realizando minuciosos e exaustivos ciclos de entrevistas 
e) Envolvendo participantes de diversas funções ligadas ao processo 
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Transformação de Processos 

• Evolução com grande amplitude de impacto, podendo ser: 

– Melhoria contínua 

– Redesenho 

– Reengenharia 

– Mudança de paradigma 

 

• Uma transformação por mudança de paradigma, mais radical, dá início a 
ciclos de melhoria contínua. 

 

• Transformação demanda mudança de cultura 

 

• Devemos sempre considerar o Gerenciamento de Mudança 

60 

Repensar o processo ponta a ponta 
Visão holística 
Orientadas por processos existentes 

Começa a partir do zero 
Orientação a resultados e não melhoria de trabalho 
É o repensar fundamental 



Melhoria contínua & inovação 

Fator de Comparação Melhoria Contínua Inovação de Processo 

Nível de mudança Incremental Radical 

Ponto inicial As Is Clean Slate 

Frequência de Alteração Contínua Eventual 

Risco Moderado Alto 

Habilitador primário Controle Novos paradigmas 
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Alguns Métodos 

• Lean 

• Six Sigma 

• TQM 

• ABC 

• Outside-in 
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LEAN 

63 

(Enxuto) 
  
 Pode ser considerado como um conceito, ou até mesmo, uma filosofia, 

que descreve uma abordagem holística e sustentável para  
 usar menos de tudo para conseguir mais. Indivisível 

Não pode haver entendimento por 
análise separada das partes. 

 
O TODO determina o comportamento 

das partes. 

Principais Fontes de Desperdício 
 
1. Usando mais material 
2. Levando mais tempo no desenvolvimento e entrega de produtos e serviços 
3. Cometendo erros 
4. Superproduzindo e Armazenando o excedente 
5. Usando mais espaço 
6. Gastando mais capital 
7. Usando mais equipamentos e ferramentas 
8. Envolvendo mais pessoas 
9. Trabalhando com informações incompletas e/ou incorretas 
10. Definindo trabalho impropriamente 



LEAN 
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Lógica 
Análise das Causas de Desperdício 
 

Premissas 
 

• O Cliente tem a necessidade e define o propósito 
• Tudo inicia e termina com a necessidade do Cliente 
• O Cliente é o verdadeiro Árbitro de Valor 
• Criação de Valor é um Processo 
• Desperdício deturpa o Processo de Criação de Valor 
• Um Processo Perfeito não possui Desperdício 
• Processos Perfeitos maximizam o Valor para o Cliente 

 
 

O Processo Perfeito nunca foi alcançado...  
Sua busca constante é o cerne da filosofia Lean 



LEAN  e o valor 
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Para adicionar valor em um processo 
Toda ação, atividade, processo, pessoa, organização, equipamento e 
qualquer outro recurso envolvido deve: 
 
1. Ser claramente o motivo pelo qual o cliente está pagando 
2. Estar transformando o produto 
3. Contribuir diretamente para percepção de valor 

 
Em Lean, qualquer atividade que não atinge um deste critérios, é 
considerada atividade sem adição de valor. 
 
 

Exemplos de atividades sem valor agregado: 
 

 O tempo que um documento aguarda alguma ação 
 Um produto terminado aguardando liberação de saída 

 Estocagem 
 

 



LEAN Desperdícios 

Foco na redução dos 7 tipos de desperdícios: 
 

1. Super-produção 
2. Tempo de espera 
3. Transporte 
4. Excesso de processamento 
5. Inventário 
6. Movimento 
7. Defeitos 
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Pontos chave para Lean Manufacturing 
Sistema Toyota de Produção (TPS) 

 
• Qualidade total imediata | “zero defeito” 
• Detecção e solução dos problemas na origem 
• Minimização do desperdício  
• Melhoria contínua  
• Produção Puxada 
• Flexibilidade 
• Relação de longo prazo com os fornecedores 
 



SIX Sigma 
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Conjunto de práticas originalmente desenvolvidas pela Motorola para 
melhorar sistematicamente os processos ao Eliminar Defeitos. 

 

DEFEITO 
Não conformidade em produto ou serviço à partir de suas especificações. 

 

 

Princípios 
 

• Reduzir continuamente a variação em processos 

• Eliminar defeitos em produtos e serviços 
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Formas de Projetos derivadas do PDCA 
 

Criação de novos produtos e processos 

 

 

DMADV (Definir, Medir, Analisar, Desenhar e Verificar) 

 

 
 

 

 

 

 

 

DMAIC (Definir, Medir, Analisar, Improve e Controlar) 

 

Objetivos 

Características 
de Qualidade 

Capacidades 
Produto/Serviço 

Detalhes do 
Projeto 

Resultado de Pilotos 
do Projeto 

O Problema 

Principais Aspectos 
Atuais 

Dados  
(Causa-Efeito) 

Melhorar e 
Realizar Pilotos 

Desvios | CEP etc. 

Melhoria de processos existentes 
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Quanto é “Bom”? 

 

99% BOM (3.8 Sigma) 99.99966% BOM (6 Sigma) 

20.000 correspondências extraviadas por hora 7 correspondências extraviadas por hora 

5.000 erros cirúrgicos x semana 1.7  erros cirúrgicos x semana 

2 Pousos Mal sucedidos por dia 1 Pouso Mal sucedido a cada 5 anos 

Sem eletricidade por 7 horas todo mês Sem eletricidade por 1 hora em 34 anos 

Entre 48.000 e 96.000 mortes atribuídas  
a problemas nos hospitais todo ano 
 

Entre 17 e 34 mortes atribuídas  
a problemas nos hospitais todo ano 
 

Pesquisa EUA  
2011/2012 
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Processos Inside-Out 

CRM Logística Financeiro Vendas 

Comprar 
Passagem 

  

  

    

• Foco em fazer as coisas certas. 
• Melhoria de Eficiência, Eficácia e Controle 

de Custos 
• Perda de oportunidades externas 

Processos Outside-In 

Qual é o processo? 

Viajar de 
Avião 
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Processos Inside-Out 

CRM Logística Financeiro Vendas 

Comprar 
Passagem 

  

  

    

• Foco em fazer as coisas certas. 
• Melhoria de Eficiência, Eficácia e Controle 

de Custos 
• Perda de oportunidades externas 

Pesquisar 
Passagens 

Processos Outside-In 

Dirigir para 
Aeroporto 

Transportar 
Bagagem . . . 

Aproveitar 
Viagem 

Retornar para 
Casa 

Apreciar um 
Café em Casa 

O Processo do Cliente 
Começa aqui  > > > > > > e Termina aqui. 

A Experiência do Cliente É o processo! 
As oportunidades estão ao longo do caminho. 

Viajar de 
Avião 
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Moments of Truth (MoT) 
Toda e qualquer interação com os Clientes. 

 
• Cada MoT deve ser melhorado ou eliminado. 

 
• Cada MoT é um motivo de trabalho. 

 
• Um MoT é um diagnóstico dos processos. 

 
• Cada MoT é uma oportunidade de lucro ou prejuízo. 

 
• Cada trabalho gerado para cuidar de um MoT cria Handoffs internos 

(Pontos de Quebra). 
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Taxonomia ou Classificação da Informação para inovação em serviços. 

Inovações em Serviços diferem em, ao menos, duas dimensões: 
 

1- Tipo de benefício oferecido - “Core Innovation” 

 Pode inovar ofertando uma mudança central ao benefício que revoluciona 
a forma como os Clientes o percebem.  

 Exemplo: 

 Cirque du Soleil inovou no mercado de entretenimento criando um novo tipo de diversão. 

 A entrega do serviço não é inovadora – compra-se o ingresso e dirige-se até o local para 
assistir. 

 

2- A “Separabilidade” de uso 

 Trata da capacidade do serviço ser produzido e realizado  
simultaneamente.  

 Exemplo: 

 Atendimento médico – tradicionalmente realizado com Médico e paciente no mesmo local. 

 Crescimento acentuado de atendimento remoto (Médico e paciente em locais distintos). 
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Matriz  de Tipos de Inovação 

Separável 

Inseparável 

Tipo de  
Serviço 

Core Entrega Tipo de Benefício 

1- Soluções  
Flexíveis 
• FedEx 
• eBay 
• CNN 

2- Conveniência 
Controlável 
• Google 
• Netflix 
• Skype 

3- Ganhos de  
Conforto 
• Starbucks 
• Cirque du Soleil 
• Barnes & Noble 

4- Acesso 
Respeitável 
• Hertz #1 Club Gold 
• Southwest Airlines 
• Ball Memorial Hospital 



Inovação em Serviços 
 

 

76 

Matriz  de Tipos de Inovação 
1- Soluções Flexíveis 

Inovações que oferecem mudanças centrais nos serviços 

e podem ser consumidas separadamente de onde são produzidas. 

Liberdade de uso. 

 

2- Conveniência Controlável 

Coloca o cliente no controle de como utilizam o serviços, mas  

não necessariamente re-criando o negócio. 

 

3- Ganhos de Conforto 

Inovações consumidas no local onde são produzidas, ligadas diretamente aos benefícios 
emocionais e físico dos Clientes. 

 

4- Acesso Respeitável 

Produção e consumo inseparáveis – Demonstram o respeito pelo uso do tempo e presença  

dos seus Clientes. 
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Por que as empresas continuam olhando e agindo de dentro pra fora (Inside-out)? 

 

Algumas teses: 

 

1- Falta de uma disciplina clara e que trate da criação e execução de significativas 
e explícitas estratégias orientadas a Clientes. 

 

2- A falta de hábito de uso de tal disciplina! 

 

• A falta de tratamento de dados para a geração de informações sobre Clientes 
é um dos motivos da pouca realização de estratégias Outside-in; 

• O desconforto de não saber realmente o quanto se imaginava sobre os 
Clientes é outro motivo de destaque. 

 

 

 

 

Bloqueio 
#1 
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A essência da disciplina de Orientação a Clientes (Outside-in) requer que a  

empresa tenha uma explícita razão baseada em Cliente para tudo que faz em  

relação ao mercado. 

Conceitos fundamentais para iniciar a jornada...  
 

1- Criar a Foto dos Clientes (Customers Pictures) 

Organizar as suposições, as informações e as idéias sobre os seus Clientes; 

  

2- Rigor 

É o estabelecimento da lógica de evolução de Análise dos Clientes para as Ações  

Práticas no mercado; 
 

3- Oportunidades 

Análise rigorosa das abordagens utilizadas frente as fotos dos Clientes para uma  

melhor definição de oportunidades potenciais. 
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Boas fotos - Exemplo de metodologia para criação de boas fotos dos Clientes (3D): 

Marketing 1to1  (Don Peppers & Martha Rogers) 

 

dentificar  iferenciar  

ersonalizar  

Cada cliente 
Individualmente 

Por valor e por  
necessidades 

E lembrar-se do 
que o cliente disse Produtos, serviços e 

comunicação 

Clientes de 
Maior Valor 

nteragir  
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Estágio da  
Empresa 

Implantação de SCOs & Customer Pictures  

Identificação Diferenciação Interação Customização 

Orientada a 
Experiência dos 
Clientes 

A empresa provê 
SCOs por 
preferências 
individuais 

A empresa busca o 
desenvolvimento 
das necessidades 
dos Clientes 

Feedback continuo 
com os Clientes 

Personalização em 
massa para cada 
Cliente 

Direcionada a 
Clientes 

A empresa 
identifica os 
Clientes 

Os Clientes são 
diferenciados por 
valor e necessidade 

Interações 
bidirecionais mais 
coodernadas 

Segmentação com 
opção de 
personalização 

Sensível a Clientes Linhas de produtos 
que identificam 
Clientes 

Clientes são 
diferenciados 
apenas por valor 

Interações 
desconexas e 
unidirecionais 

Segmentos de um 
único produto 

Orientada a 
Produtos 

Acompanha 
produtos, não 
Clientes 

Por Produtos Pouco Contato com 
os Clientes 

Um único produto 

Adaptado Marketing 1to1 – Peppers & Rogers Group  



  
 “Se quisermos saber o que é um negócio, precisamos 

começar com o seu propósito...  Só existe uma única 
definição válida para o propósito de um negócio:  

 Criar Clientes!” 
Peter Drucker  

The Practice of Management – 1954 
 
 
 
 

 “Uma indústria é um processo de satisfação de Clientes, 
não um processo de produção de bens de consumo.” 

 
 “Uma indústria deveria começar com Clientes e as suas 

necessidades e então evoluir para a definição de 
produtos para aqueles Clientes.” 

 
Theodore Levitt 

Marketing Myopia - 1960 
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Para refletir...

 80 % dos CEOs acreditam que suas marcas 
entregam ótimas experiências para os seus 
Clientes. 

 
 Apenas 8% dos seus Clientes concordam. 
 

 
 

Bain & Company 



Reprodução proibida sem prévia autorização do instrutor. 

  

83 

Cradle  

To Cradle 



Reprodução proibida sem prévia autorização do instrutor. 

Exemplo 
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Reprodução proibida sem prévia autorização do instrutor. 

Produtos Certificados 
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Reprodução proibida sem prévia autorização do instrutor. 

Transformação em 5 passos 
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Entender o Cliente Definir a Jornada 
Descrever as 

Hipóteses 
Detalhar as 3 

Mudanças 
Modelar as 
Interações 

Novo Livro 
Dezembro 2016 



Reprodução proibida sem prévia autorização do instrutor. 

Customer Journey & Process Integration 
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Reprodução proibida sem prévia autorização do instrutor. 

Lembrando que... 

• Certos níveis de transformação precisam de mais esforço e empenho na 
gestão da mudança – principalmente quando envolve o elemento 
humano. 

 

• A sustentabilidade da mudança está muito ligada ao tipo de estratégia 
utilizada na gestão da mudança. 

 

• Sustentabilidade da mudança está relacionada com: 

– Criação de cultura para melhoria contínua 

– Estabelecimento de um ambiente de aprendizado 

– Visão de impacto da mudança 

– Antecipação e identificação de resistências 

– Alinhamento cultural constante 

– Monitoramento de elementos chave da mudança 
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Reprodução proibida sem prévia autorização do instrutor. 

Lembrando que... 

• Transformação demanda atenção na gestão da mudança 

 

• Uma boa gestão da mudança deve 

– Tangibilizar benefícios para indivíduos e para a organização 

– Ter uma visão de futuro compartilhada 

– Ter líderes e patrocinadores “visíveis” pela organização 

– Envolver os stakeholders 

– Construir “accountability” nas lideranças 

– Garantir comunicação efetiva e eficaz 

– Garantir suporte durante a evolução do projeto 

– Continuar o suporte após o “go live” até que a adoção e desempenho 
tenham alcançado os níveis esperados 
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INO VAÇÃO NÃO TRATA A PENAS  

DE PRODUTOS E SERVIÇOS .  

 

A  MAIOR  INO VAÇÃO É A   

MUDANÇA  DE COMPORTAMENTO .  



Contatos 

 

www.GartCapote.com 

& 

Gart@GartCapote.com 
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Como obter a certificação CBPP 
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Experiência requerida 
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Exame de certificação 
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Recertificação 
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