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Ctrl+C  -  Ctrl+V?  

• Será que querer  

    “copiar” o que está “em moda” no mercado e 
aplicar na empresa é o correto? 

•  Será que “copiar” o que o concorrente ou outras 
empresas estão fazendo é o mais adequado? 

• Será que aplicar as boas práticas de mercado e 
não tentar inventar coisas é o correto? 



Liderança 



Objetivos da apresentação 

Apresentar aos líderes de implementação de 
processos de gestão e melhoria organizacional: 

• Lições aprendidas 

• Principais pontos de atenção 

• Ações ou decisões favoráveis e as 
desfavoráveis 

 

 





Por que processos de melhoria 
falham? 

2/3 dos programas de melhoria de processo de software não se 

concretizam devido principalmente a: 

– Estratégias não claramente definidas; 

– Falta de compromisso; 

– Falta de sua continuidade; 

– Melhorias não mensuráveis; 

– Falta de metas e objetivos claros do Processo de Melhoria e/ou não estão 

alinhados aos objetivos de negócio; 

– O interesse é somente buscar obter o “certificado” e não a melhoria dos 

processos  “estudar só para passar na prova nunca deu resultado” 
Fonte: Herb Krasner 

E a Liderança 
afeta todos 

estes itens ! ! ! 



Por que processos de melhoria 
falham? 

“Maturidade é um processo de demanda 

tempo. Não se obtém maturidade de um dia 

para outro.”  

 

 

Palavras-chave para iniciar e se manter no 

caminho da maturidade são:  

• Disciplina 

• Continuidade de propósitos 

• Compromisso 



O QUE MOTIVOU A LEVANTAR E 
APRESENTAR ESTES DADOS? 



O que se ouve ! ! ! ! ! ! ! 

• “Aqui as coisas são diferentes......” 

• “O meu processo já tem tudo...” 

• “A gente já trabalha aqui com tudo que o modelo 
X pede a anos...”   

 um pouco de conversa depois:  “Estamos cheios de 
problemas e sem tempo pra nada” 

• “O nosso cliente é diferente porque....” 

• “Você não sabe do que nosso cliente é capaz..” 

• “Mas nosso cliente não sabe o que quer” 

Xiiii – vai ser difícil 
convencer o pessoal e o 

cliente disto tudo 



We can do something about our 
problems, or we can continue the way 
we are." 

Does experience help? NO!  
Not if we are doing the wrong 
things 



O PROCESSO DE LIDERANÇA EM 
UM PROJETO DE MELHORIA DE 
PROCESSOS ORGANIZACIONAL 



Liderar X Gerenciar 

Que fique bem claro: 

Gestão ou Gerência é muito 
importante e necessária. O que 
trata esta palestra é do enfoque 
que uma liderança deve dar em um 
processo de melhoria. 



Liderar X Gerenciar 

Gerenciar Liderar 

Envolve manter o status e manter os 
desvios em níveis aceitáveis 

Envolve investigação e atuação sobre 
as causas 

Envolve mitigar riscos Envolve criar e  assumir riscos 

Envolve seguir as regras e 
procedimentos 

Envolve, por vezes, a quebra das 
regras e alterá-las 

É necessário e requer muito 
conhecimento em métodos e 
ferramentas de gestão, planejamento, 
trato com as pessoas e 
implementação dos processos de 
desenvolvimento e de melhoria 

Também é necessário para inspirar, 
encorajar e se destacar para novas 
atitudes e comportamento. 
e 
Estabelecer Estratégias 



Liderar um processo de melhoria 

Por que é tão difícil? 
D
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Implementação 
Enfoques Eficaz Não Eficaz 
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Sucesso Falha 

Catástrofe Falha 

Aplicação no momento 
errado 

Aplicação do nível muito 
elevado 

Aplicação do modelo ou 
nível errado e sem 

continuidade ($$$$$) 
Perda da motivação 

Tomar decisões quanto ao modelo e processo de melhoria 

Aplicação do modelo e 
nível corretos mas sem 

continuidade 



Liderança – o que fazer e evitar? 

Se você disse ou tem como 
Meta 

Faça  -  Não faça 

“quero atingir o nível X de 
maturidade para nos tornar 
competitivos” 

Esteja certo dos esforços e recursos necessários 
Gerencie, ou melhor Lidere a implementação 
 Busque fontes para estimar o esforço, custo, 

responsabilidades e prazos de uma 
implementação 
 Não “burle” você mesmo o processo 

estabelecido 
 Não valorize aind amais os “heróis”que ficam 

nas horas extras em detrimento de quem segue 
os processos 
 Não defina ao seu grupo de processos somente 

um prazo de implementação. Por vezes nem eles 
sabem estimar isto. 



Liderança – o que fazer e evitar? 

Se você disse ou tem como 
Meta 

Faça  -  Não faça 

“quero que todos dêem o 
suporte adequado a 
implementação do modelo X” 

Esteja certo que as responsabilidades foram 
definidas apropriadamente 
 Mude também ou esteja preparado para mudar 

seu comportamento/ sua forma de agir 
 Considerar que o processo é para os outros e 

não se aplica a você 
 Não faça o que você quer que os outros não 

façam (“faça o que mando mas não faça o que eu 
faço”) 
 Ter este “discurso” só quando seu principal 

cliente vier com uma RFP com a exigência que sua 
empresa tem que ter o “certificado”no modelo X 



Liderança – o que evitar? 

Se você disse ou tem como 
Meta 

Faça  -  Não faça 

“todos devem respeitar o 
processo” 

Quando você é “forçado”a escolher entre 
entregar o produto mesmo em detrimento a 
seguir o processo você busca alternativas 
 Quando você é “forçado”a escolher entre 

entregar o produto mesmo em detrimento a 
seguir o processo você busca pelo “heróis” e logo 
esquece o processo só para entregar no prazo 

“O modelo X é realmente 
importante para todos nós e 
nosso futuro” 

Monitore constantemente os resultados que 
qualquer modelo de gestão te proporciona 
 Dê o suporte adequado para implementação 

(promover – é dar condições) 
 retirar as iniciativas de seu pessoal de processos 
 somente fale que quer  tem que agir 



Não espere que...... 

• sua empresa ou você sejam imunes ao que 
está ocorrendo no mundo 

• uma ferramenta mágica seja implementada 
no lugar de um processo bem analisado e 
adequado às necessidades 

• que uma combinação entre ferramentas, 
processo e modelos resolvam todos os 
problemas 

Atualize-se 

Pesquise 
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.... mas faça 



Não busque...... 

• Atingir um nível de maturidade muito elevado ou um 
“certificado” só porque já existem muitas empresas em 
níveis iniciais ou seu concorrente já tem o nível “n” 

• Estabelecer metas do tipo “nossa empresa vai atingir 
nível X ou o certificado Y em um ano” sem a devida 
análise crítica e estratégica e sem envolver as pessoas 
que conhecem os processos e suas barreiras 

Esforços 

Custos 
Prazos 

.... mas planeje 

Envolvimento 
das pessoas + 



Boldly going where no one has gone before 

Wisely go where everyone has gone before 



Em defesa dos líderes 

Por outro lado, os demais papéis no processo de 
melhoria, não devem esperar que: 
• .. o líder saiba tudo de um modelo/ norma ou do processo.  

• .. o líder participe de reuniões de discussão de processos 

• .. o líder seja treinado em métodos ou tecnologias – ele 
investiu para você fazer isto 

• .. o líder pergunte todos os dias como o projeto de melhoria 
está indo e se você necessita de algo 

• .. as atividades dêem sucesso se você não fizer sua parte 

• .. os resultados apareçam imediatamente 

• .. tudo que você queira para o processo seja prontamente 
disponível – existem limitações que o líder tem que respeitar 



Pesquisas - fontes 

• Real Process Improvement – Using CMMI – Michael 
West – ISBN 0-8493-2109-3 

• InfoQ - Tracking change and innovation in the 
enterprise software development community - 
http://www.infoq.com/  

• Software Process Improvement Practical Guidelines 
for Business Success - Sami Zahran ISBN 020117782X 

• ASR Consultoria – www.asrconsultoria.com.br  

 

http://www.infoq.com/
http://www.asrconsultoria.com.br/
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