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Resumo:  

Administrar de forma conservadora as atividades empresariais cujas tarefas são 
feitas em padrão repetitivo, sem criatividade, sem desafios, na medida exata dos 
recursos disponíveis já não é mais suficiente. O papel atual dos gestores é definir 
o que deve ser feito, como deve ser feito, quando deve ser feito: garantir o 
provimento dos recursos necessários e acompanhar os resultados, avaliando seus 
impactos para a empresa e ajustando a cadeia de atividades segundo as metas a 
serem atingidas. Assim, a forma como as empresas se organizam e atuam é fator 
chave. Este estudo teve como objetivo analisar o nível de maturidade dos  
processos organizacionais em uma empresa multinacional do setor de soldagem 
através do modelo Process Enterprise Maturity Model – PEMM, proposto por 
Michael Hammer. Para tanto, foi feita uma revisão de literatura, em que se 
resgataram os conceitos de processos organizacionais, alinhando-os à realidade 
competitiva e globalizada do cenário empresarial, de forma a subsidiar, 
conceitualmente, a aplicação do modelo proposto. Para a aplicação do modelo, foi 
feita uma pesquisa com os principais executivos, em uma empresa multinacional 
do setor de soldagem. Essa pesquisa possibilitou avaliar não só a aplicabilidade do 
modelo como também mapear e entender o nível de maturidade dos processos 
organizacionais da referida empresa. Quanto ao modelo, a pesquisa comprovou 
sua aplicabilidade como sendo de fácil utilização, tanto pelo pesquisador como 
pelo entrevistado, embora alguns ajustes tenham sido feitos para facilitar a 
dinâmica da pesquisa. Em relação aos resultados obtidos, após análise de dois 
conjuntos de variáveis, viabilizadoras, que dizem respeito aos processos em si, e 
capacitadoras, ligados à empresa, a pesquisa mostrou uma empresa com baixo 
nível de maturidade de processos, focada muito mais em gestão de rotinas do que 
em gestão de processos.  
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