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RESUMO 

 

 

O governo federal, vem-se desenvolvendo ações para estimular as organizações públicas 

brasileiras a administrar visando o cidadão e não somente os seus processos internos. Essas 

ações estão consolidadas, entre outras formas, na Carta de Serviço ao Cidadão e na Lei do 

Acesso a Informação (LAI). Uma das finalidades da Carta de Serviços ao cidadão é divulgar 

os serviços prestados pelas organizações públicas com os seus compromissos de atendimento 

para que sejam amplamente conhecidos pela sociedade, já a LAI, obriga as organizações 

públicas a fornecerem informações aos cidadãos permitindo o acesso e conhecimento dos seus 

direitos essenciais. Neste contexto, é imperativo conhecer e melhorar os processos da 

organização que são os alicerces para atender essas demandas, como também buscar o 

alinhamento da visão de processos à de dados, viabilizando a implementação de Sistemas de 

Informação (SI) mais racionais e integrados. Business Process Management (BPM) é uma 

alternativa para conhecer, melhorar, automatizar e adequar os processos de negócio de forma 

a apoiar as atividades administrativas provendo maior controle e qualidade às iniciativas 

desempenhadas. No entanto, existem obstáculos para uma organização pública implantar a 

BPM e alinhar aos sistemas de informação, um deles é o desconhecimento de uma estratégia 

para a transição da gestão por funções para a gestão de processos. Este trabalho apresenta a 

metodologia Gressus para conduzir a implantação da BPM em organizações públicas, com 

vistas a subsidiar o desenvolvimento de SI aderentes aos processos da organização. A 

aplicabilidade da Gressus foi verificada através de um estudo de caso que selecionou o 

processo de compras em uma organização pública. Os resultados apontaram que a 

metodologia Gressus pode ser uma opção viável para a implantação de BPM em organizações 

que ainda não adotaram a gestão de processos. Este trabalho contribui proporcionando um 

caminho para a institucionalização da BPM em organizações públicas, apoiando o 

desenvolvimento de SI alinhados e assim obter os melhores resultados. 

   

Palavras-chave: Gestão de Processo de Negócio (BPM), Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC), Sistemas de Informação (SI), Organizações Públicas. 
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ABSTRACT 

 

 

The federal government, has been developing actions to stimulate the Brazilian public 

organizations seeking to manage the citizen and not only their internal processes. These 

actions are consolidated, among other ways, by the Charter of the Citizen Service Act and the 

Access to Information Law (AIL). One of the purposes of the Charter of Services to Citizens 

is to publicize the services provided by public organizations with their commitments of 

service to be widely known by the company since the AIL, requires public organizations to 

provide information to citizens by providing access and knowledge of their essential rights. In 

this context, it is imperative to understand and improve the organization's processes that are 

the foundation to execute demands, but also seek to align the process view of the data, 

enabling the implementation of information systems (IS) more streamlined and integrated. 

Business Process Management (BPM) is an alternative to learn, improve, adapt and automate 

business processes in order to support the administrative activities providing greater control 

and quality initiatives undertaken. However, there are obstacles to a public organization to 

deploy BPM and align information systems, one of them is the lack of a strategy for the 

transition of management of functions for the management of processes. This paper presents a 

methodology Gressus to drive the implementation of BPM in public organizations, in order to 

support the development of SI compatible to the organization's processes. The applicability of 

Gressus was verified through a case study that selected the purchasing process in a public 

organization. The results indicated that the methodology Gressus may be a viable option for 

deployment of BPM in organizations that still don’t have adopted by the management 

processes. This paper contributes by providing a way for the institutionalization of BPM in 

public organizations, supporting the development of SI aligned and thus obtain the best 

results. 

 

 

Keywords: Management of Business Process (BPM), Information and Communication 

Technologies (ICT), Information Systems (IS), Public Organizations. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 

  
Neste capítulo são apresentadas a problemática, a hipótese e os objetivos deste 

trabalho, como também os trabalhos relacionados, a metodologia empregada, as 

contribuições esperadas e a organização desta proposta. 

 

1.1 Contextualização 

 

Desde a Revolução Industrial, a produtividade vem aumentando devido as 

inovações e técnicas na organização do trabalho e uso das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC). Adam Smith no século XVIII  mostrou as vantagens da divisão do 

trabalho. No início do século XX, Frederick Taylor introduziu os princípios da gestão 

científica. No mesmo período, Henry Ford criou a linha de produção para a produção 

em massa de Black T-Fords. Por volta de 1960, os computadores e infra-estruturas de 

comunicação digital são introduzidos no cotidiano das organizações. Na década de 90,  

a popularização da Internet  mudou  os relacionamentos corporativos, aumentado o 

acesso à informação. Mais recentemente, a abordagem de gestão de processos de 

negócio (Business Process Management – BPM), propõe conhecer, melhorar e 

automatizar os processos de negócio de maneira alinhada a estratégia organizacional 

(AALST, 2012). Consequentemente essas inovações e técnicas ao longo do tempo 

resultaram em mudanças significativas entre outras, na organização do trabalho,  no 

acesso à informação, na tomada de decisão, na elaboração do planejamento estratégico, 

na flexibilização e customização de produtos e serviços, assim como permitiu o 

desenvolvimento de novas formas de fazer negócios (BARBARÁ, 2006).  

Inovações em tecnologia da informação e comunicação (TIC) influenciam  

mudança nos processos de negócio, que tornaram-se dependentes de sistemas de 

informação, podendo abranger várias organizações através de processos inter-

organizacionais e assim se tornando mais complexos. Ao mesmo tempo BPM contribui 

para o desenvolvimento de aplicações alinhadas aos objetivos da organização 

(SANTANA, 2010). Em síntese, a relação entre sistemas de informação e BPM 

evoluiram com o passar dos anos e a própria evolução de BPM tem contribuições de 
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diversas disciplinas como: administração científica, engenharia de software, 

reengenharia de processo de negócio,  Workflow Management (WFM), entre outras. A 

Figura 1.1 mostra algumas disciplinas que contribuiram para o desenvolvimento da 

disciplina BPM e a evolução histórica do desenvolvimento de sistemas de informação 

inserindo os sistemas BPM neste contexto.  

 

 
Figura 1.1: Visão histórica do desenvolvimento de SI e disciplinas que contribuíram com BPM. 

Fonte: (AALST, 2012). 
 

Aalst (2012) faz uma revisão histórica e relata a evolução do desenvolvimento 

dos sistemas de informação nas últimas década. Na década de 60, os Sistemas de 

Informação (SI) eram desenvolvidos de forma monolítica, ou seja, dados e funções eram 

tratados dentro da mesma aplicação; na década de 70, com o surgimento do banco de 

dados, as aplicações passam a ter maior disponibilidade e facilidade na recuperação e 

tratamento dos dados e informações. Na década de 80, com o surgimento das 

ferramentas gráficas,  os sistemas passam a incorporar e disponibilizar mecanismos de 

maior interação entre computador e usuário. Já no final dos anos 90 e início do anos 

2000,  com a evolução de BPM amparada por diferentes disciplinas, e pela própria 

necessidade das organizações em integrarem e alinharem seus sistemas aos processos de 

negócio, BPM passa a ser também um instrumento no desenvolvimento de sistemas de 

informação. 

Neste contexto, as organizações tentam adaptar seus sistemas e processos de 

maneira a obterem vantagem competitiva nos negócios. As organizações públicas, ainda 

que de forma mais lenta, também evoluem e ao longo dos anos seus processos de 

negócio também mudaram e se ajustaram às inovações e tecnologias disponíveis. 

Diferentemente das organizações privadas, as organizações públicas devem ser guiadas 

pela gestão eficiente dos recursos tributários coletados de forma a atender com maior 
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eficácia1 ao bem comum. Portanto, devem buscar padrões otimizados de desempenho, 

ética, transparência e responsabilidade na gestão destes recursos públicos (PINTO et al., 

2008). 

O governo, por meio de suas instituições, investe na criação de sistemas 

integrados, com o objetivo de aumentar a eficácia e transparência dos serviços públicos, 

através do Governo Eletrônico. Entre as diversas iniciativas está à instituição da Carta 

de Serviços ao Cidadão que dispõe da simplificação do atendimento ao cidadão e o 

alinhamento da visão de processos à de dados, viabilizando a implementação de 

soluções de TIC mais racionais e integradas, foco do Governo Eletrônico Brasileiro ou 

apenas e-GOV (BRASIL, Lei 69.32, de 11 de agosto de 2009).  

O e-GOV é um modelo de administração pública que está apoiado na utilização 

das TIC. Inicialmente, este apoio era apenas para atender às demandas internas das 

unidades administrativas, com o surgimento da Internet e a evolução das TIC a 

administração pública pode adotar uma abordagem orientada ao cidadão e as empresas, 

fornecendo serviços públicos com vistas à eficiência e equidade. Em suma, e-GOV 

promove a participação do cidadão na gestão governamental e o aumento da 

transparência pública, sendo as TIC particularmente adequadas para aumentar a 

transparência das informações (FUGINI et al., 2005).  

É fato que o momento atual se caracteriza pela demanda para integração dos 

órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, sejam na simplificação no trânsito e 

recuperação de documentos, atestados e certidões emitidas em âmbito federal; seja na 

premissa de reuso de dados e integração como forma de viabilizar e garantir integridade, 

atualidade e legalidade das informações necessárias a estes processos, que alicerça a 

desburocratização e que, a partir da Carta de Serviços ao Cidadão, estabelece o 

compromisso do Governo Federal com a qualidade dos serviços prestados pelos órgãos 

ou entidades (GESPÚBLICA, 2011).       

Reforçando o papel do e-GOV e a mudança de paradigma em matéria de 

transparência pública recentemente entrou em vigor a Lei de Acesso a Informação 

(LAI) que obriga órgãos e instituições públicas a fornecerem informações sobre seus 

processos de modo a fortalecer a participação do cidadão, permitindo o acesso e 

conhecimento dos seus direitos essenciais (BRASIL, Lei 12.527, de 18 de novembro de 

                                                                 
1 Eficácia é a quantidade e a qualidade de produtos/serviços entregues ao usuário e eficiência é a relação  
entre os serviços/produtos gerados e insumos empregados (RIBEIRO, 2011). 
 



 

19 

2011). Entretanto, segundo Fugini et al. (2005), barreiras organizacionais como 

resistência à mudança, normas obsoletas, barreiras técnicas e aplicações não integradas, 

dificultam a implantação do e-GOV. Existe uma urgência na gestão pública em 

conhecer e melhorar seus processos, alinhando e integrando-os as aplicações. Além de 

que, passa a ser necessária a construção de novas aplicações dentro de uma visão de 

processos.   

A gestão de processos de negócio pode ser um importante instrumento para 

auxiliar a superação de tais desafios, bem como facilitar a integração. Segundo ABPMP 

(2009), BPM é uma abordagem disciplinada para identificar, desenhar, executar, 

documentar, medir, monitorar, controlar e melhorar processos de negócio automatizados 

ou não, permitindo que uma organização alinhe seus processos de negócio à sua 

estratégia organizacional, conduzindo a um desempenho eficiente em toda a 

organização através de melhorias das atividades.  

  Organizações que fazem a gestão por processos estão estruturadas pela lógica 

dos processos e têm suas atividades organizadas ao longo de processos e não por 

funções. Algumas dessas organizações atribuíram donos aos processos e formaram 

equipes multifuncionais sendo então capazes de gerir de forma integrada  seus processos 

essenciais, através da monitoração permanente do seu negócio e ajustando os processos  

sempre que necessário (GONÇALVES, 2000).   

Neste contexto, as TIC têm papel importante na implantação da BPM, seja 

disponibilizando camadas ou ambiente de integração entre softwares para atender às 

demandas das soluções BPM, seja na construção de sistemas de informação alinhados 

aos processos de negócio (SORDI, 2005). Como já colocado, o desenvolvimento de 

sistemas de informação pode ser agilizado e maximizado com a adoção de BPM. 

Diante do exposto, motivado em viabilizar e facilitar o desenvolvimento e 

implantação de sistemas de informação, este trabalho propõe uma metodologia para 

implantação da gestão de processos em organizações públicas que ainda não façam uso 

de BPM, com vistas a proporcionar a agilidade necessária para as TIC construir 

sistemas aderentes aos processos da organização. 
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1.2 Problemática 

  

A maioria das organizações, incluindo as públicas, ainda tem seu modelo de 

gestão focado nas funções, isto é, seus colaboradores executam apenas as operações 

previamente estabelecidas para sua função. No entanto, esta forma de gerir dificulta 

proporcionar um serviço eficiente ao cidadão.  

Face à situação já descrita, um dos problemas identificados é a dificuldade das 

organizações públicas como também as privadas em implantar BPM, consequentemente 

conhecer e melhorar seus processos de negócio, implantar de sistemas aderentes aos 

processos de forma a apoiar as atividades administrativas, promovendo transparência 

nas informações e o aumento da participação pública como requer a LAI. 

A dificuldade em conhecer os processos organizacionais torna o levantamento 

de requisitos do desenvolvimento de sistemas de informação uma atividade com risco 

de insucesso, visto que, é neste momento que são definidos o escopo e as 

funcionalidades necessárias que o sistema deve disponibilizar para apoiar os processos 

organizacionais melhorados. Neste caso, se o sistema não for aderente ao processo e 

alinhado aos objetivos estratégicos da organização à implantação do sistema tende ao 

fracasso.  

Constata-se assim, que as organizações em sua maioria tem dificuldade em 

implantar BPM, entre outras razões por desconhecerem a forma de introduzi-la em seu 

ambiente funcional. Desta forma, necessitam de um caminho que as conduzam a 

implantação de BPM e assim usufruir dos benefícios de seu alinhamento com TIC. 

 

1.3 Hipótese 

 

Este trabalho está pautado na hipótese de que a gestão de processos pode 

fornecer o suporte necessário para a área de TIC desenvolver e implantar sistemas com 

maior aderência aos processos da organização e consequentemente atender as demandas 

dinâmicas do e-GOV.  
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1.4 Objetivos da Dissertação 

 

Propor uma metodologia para implantação da gestão de processos de negócio 

no contexto das organizações públicas, com o intuito de possibilitar quando necessário a 

implantação de soluções de TIC mais racionais e integradas.  

 

 1.4.1 Objetivos Específicos 

Para alcançar o objetivo proposto para este trabalho, alguns objetivos 

específicos foram delineados, a saber: 

• Analisar os ciclos de vida, a governança, as metodologias e as ferramentas 

habilitadoras de BPM com intuito de identificar as práticas e modelos de 

cada um; 

• Especificar a metodologia Gressus com base nas práticas e modelos 

analisados com propósito de guiar a transição do modelo de gestão por 

funções para a gestão de processos em organizações públicas como suporte 

ao desenvolvimento e implantação de sistemas de informação aderentes aos 

processos organizacionais; e, 

•  Construir um protótipo de uma ferramenta para auxiliar na utilização da 

metodologia e subsidiar o futuro desenvolvimento da plataforma Gressus. 

 

1.5 Trabalhos Relacionados 

  

O processo de revisão sistemática adotado neste trabalho foi proposto por 

Kitcheham et al. (2004). A partir da String
2 de busca retornaram 389 trabalhos que após 

a análise dos títulos e dos resumos foram descartados 365 trabalhos que não agregavam 

valor a este estudo. Dos 24 trabalhos restantes que tiveram seus conteúdos avaliados 

apenas 8 foram considerados relevantes para esta comparação pelo fato destes 

                                                                 
2 Strings de busca utilizadas em português foram:  
(‘Ciclo de vida’ ou ‘Governança’ ou ‘Implantação’ ) e  ((BPM) ou ((‘gerenciamento’ ou ‘gestão’) e (por 
processo de negócio))); ((BPM) ou ((‘gerenciamento’ ou ‘gestão’ ou ‘gerência’) e  (por processo))) e 
(‘orgão’ ou ‘organização’ ou ‘instituição’ ou ‘serviço’) e (‘público’  ou ‘pública’); 
((BPM) ou ((‘gerenciamento’ ou ‘gestão’ ou ‘gerência’) e  (por processo))) e (e-Gov); e, 
((BPM) ou ((‘gerenciamento’ ou ‘gestão’ ou ‘gerência’) e (por processo))) e (‘transparência’ ou 
‘eficiência’) e (‘público’  ou ‘pública’). 
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sugerirem alguma metodologia relacionada a BPM. O Quadro 1.1 apresenta um resumo 

comparativo dos trabalhos relacionados com a proposta desta dissertação. 

Quadro 1.1: Resumo comparativo entre os trabalhos relacionados e a proposta. 

 

 

Autores 

Enfoque 

Ciclo de 
vida BPM 

Governança 
BPM 

Metodologia de 
Implantação 

BPM 

TIC como 
suporte a 

BPM 

BPM como 
suporte a 

TIC 

Baldam, Roquemar (2008) X X X X  

Nunes, Viviane et al.(2009)  X X   

Barros, Daniel (2009)  X    

Rohloff, Michael  (2010)  X X   

Rodrigues,  Anne (2010)   X   

Simão, Alberto et al. (2011)  X X   

Ribeiro, Marília (2011) X  X   

Pinto, Filho (2012)   X   

Proposta deste trabalho (2012) X X X X X 

 

 Em sua tese, Baldam (2008) faz uma análise dos ciclos da BPM encontrados na 

literatura e apresenta uma proposta de modelo da BPM. Além de definir a estrutura de 

um manual para documentar o sistema de gestão adotado pelas organizações em seus 

projetos BPM, onde incluem a cultura técnica e administrativa, instalações, recursos 

materiais e humanos. Nunes et al. (2009) apresenta a comparação entre um modelo de 

avaliação de maturidade da BPM proposto por Rosemann et al.  e o método utilizado na 

implantação da BPM em uma instituição pública. 

 Barros (2009) apresenta um estudo comparativo sobre os diversos modelos de 

governança de processos encontrados na literatura e propõe um framework para 

governança de processos para organizações pública ou privada. Já Rohloff (2010) 

apresenta o framework para implantação da BPM que a Siemens desenvolveu para uso 

próprio, como também propõe um modelo de maturidade para BPM adaptado do 

modelo de maturidade CMMI (Capability Maturity Model Integration). 

 Em seu trabalho, Rodrigues (2010) descreve a metodologia adotada pela 

empresa brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO) para efetuar o 

mapeamento e modelagem dos processos, além de identificar as melhorias necessárias 
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para consolidar a gestão de processos na INFRAERO. Simão et al. (2011) apresenta  

um macroprocesso para implementação da gestão de processos na Polícia Federal 

Brasileira visando a modernização administrativa. O macroprocesso é composto por três 

principais processos: gerir estratégia de melhoria e inovação, executar projetos de 

processos e gerir o dia a dia.  

 Ribeiro (2011) aborda os modelos de vida de processos sequenciais, cíclicos e 

mistos. Além de relatar a iniciativa de gestão de processos da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) e propor um modelo de implantação do alinhamento de 

processo para administração pública contendo as etapas: mobilização, diagnóstico, 

gerenciamento e alinhamento. Já Pinto (2012) propõe uma adaptação da metodologia de 

Rummler e Brache de redesenho de processos e apresenta sua implantação no governo 

do Estado da Paraíba com o propósito de simplificar os processos e almejando a 

melhoria contínua.  

 Conforme demonstrado, os trabalhos relacionados tiveram êxito no que se 

propuseram e contribuíram na elaboração desta proposta. A transição de uma gestão 

funcional para uma gestão por processo não é uma tarefa simples, observar-se que é um 

desafio interdisciplinar que envolve técnicas de gerenciamento, reengenharia de 

processos, sistemas de informação e tecnologias. 

  A proposta deste trabalho está focada na sinergia existente entre BPM e TIC, 

embora esses conceitos tenham objetivos próprios e sejam aplicados 

independentemente, quando adotados em conjunto viabilizam melhores práticas e 

maximizam os retornos preconizados por ambos os conceitos.  

 

1.6 Metodologia 

 

 Sob o ponto de vista da sua natureza, esta pesquisa é aplicada, pois objetiva 

gerar conhecimentos para aplicação prática dirigida à solução de problemas específicos. 

Quanto à forma de abordagem do problema, esta pesquisa é qualitativa, pois é baseada 

na interpretação dos resultados e na atribuição de significados descritivos (MIGUEL, 

2007). Na pesquisa qualitativa, diferentemente da quantitativa, o pesquisador busca 

compreender os fenômenos observando-os, interpretando-os e descrevendo-os (MELLO 

et al., 2012). Com relação aos seus objetivos, esta pesquisa é exploratória, pois visa 

proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a torná-lo explícito ou a 
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construir hipóteses (GIL, 1996). Ela envolve levantamento bibliográfico e análise de 

exemplos que estimulam a compreensão. Este tipo de pesquisa assume, em geral, as 

formas de revisões bibliográficas e estudos de caso (SILVA, 2005). Sob a ótica dos 

procedimentos técnicos, esta pesquisa utilizará estudo de caso para a validação de 

hipóteses. Para Severino (2007), esta modalidade de pesquisa científica se concentra no 

estudo de um caso particular, considerado representativo de um conjunto de casos 

análogos. Portanto, esta pesquisa é aplicada, qualitativa, exploratória, com estudo de 

caso. A Figura 1.2 apresenta o enquadramento metodológico desta pesquisa. 

 
Figura 1.2: Enquadramento metodológico da pesquisa. 

 

 Este trabalho adotou o método de condução de estudos de casos definido por 

Miguel (2007), desta forma foi definida uma estrutura conceitual-teórica acerca do tema 

estudado. Em seguida, planejou-se a execução do caso que será trabalhado. Na 

sequência, o caso foi executado e os dados resultantes da execução do caso foram 

coletados e analisados. Finalmente, esta dissertação foi redigida para descrever a 

execução e as conclusões do trabalho. A Figura 1.3 apresenta o método de condução de 

estudos de casos adotado neste trabalho. 

 
Figura 1.3: Método de condução de estudos de casos. 

Fonte: Adaptada de Miguel (2007). 
 

 Este trabalho foi executado de acordo com o seguinte roteiro: 
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• Definição da estrutura conceitual-teórica: revisão da literatura relacionada à 

implantação da BPM, associando-as as organizações públicas. Ao final 

desta fase, foi elaborada a metodologia Gressus, visando à solução dos 

problemas encontrados nos processos estudados; 

• Planejamento do caso: foi selecionada uma organização pública que não 

tinha nenhuma iniciativa em BPM para ser aplicada a metodologia 

Gressus; 

• Condução do piloto: o Processo de Compras foi selecionado visando à 

confirmação da aplicabilidade da metodologia Gressus; 

• Coleta de dados: durante a condução do piloto os dados relativos a projeto 

de processo foram coletados; 

• Análise dos dados: os dados coletados foram analisados e, com base nesta 

análise, a metodologia Gressus foi refinada; e, 

• Geração do relatório: a presente dissertação foi escrita com a finalidade de 

descrever todas as etapas da pesquisa. 

  

1.7 Contribuições Esperadas 

 

A metodologia apresentada por esta dissertação propõe uma solução alternativa 

para organizações que ainda não implantaram BPM e pretendem adotá-la. Organizações 

públicas podem se utilizar da metodologia Gressus para fazer a transição da gestão por 

função para a gestão de processos, como também desenvolver sistemas mais aderentes 

aos processos da organização, já que estes se tornam conhecidos e melhores. De forma, 

esta abordagem contribui ao proporcionar um caminho, claro e objetivo, a ser seguido 

para institucionalizar a BPM. As organizações privadas, principalmente as pequenas e 

médias empresas, também podem fazer uso da metodologia proposta, já que não há 

impedimento ou mesmo atribuições que estas não possam seguir. 

Enquanto trabalho acadêmico, esta dissertação traz como contribuição para 

área da Engenharia de Software, a discussão quanto a inserção da BPM como 

facilitadora no desenvolvimento e implantação de sistemas de informação nas 

organizações.  
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1.8 Organização da Dissertação 

 

 O texto desta dissertação está organizado em 7 capítulos, além desta 

introdução. Os tópicos a seguir descrevem o conteúdo de cada um destes capítulos, 

sendo eles: 

• O capítulo 2 – discorre a respeito das diferenças entre gestão por função e a 

gestão por processo e um histórico sobre a administração pública;  

• O capítulo 3 – apresenta um breve histórico da BPM, os principais ciclos de 

vida da BPM sugeridos na literatura e a técnica de modelagem de processo;  

• O capítulo 4 apresenta algumas metodologias para implantar BPM, as 

principais propostas para governança BPM encontradas na literatura, como 

também as ferramentas que compõe um BPMS; 

• O capítulo 5 – descreve a metodologia Gressus, suas fases etapas e 

atividades;  

• O capítulo 6 – relata a experiência ao aplicar a metodologia Gressus no 

projeto do processo de compras da Universidade Federal de Sergipe (UFS);  

• O capítulo 7 – discute o refinamento da metodologia a partir dos pontos de 

melhoria identificados no estudo de caso; e, 

• O capítulo 8 – apresenta as considerações finais, as principais 

contribuições, limitações deste trabalho e as oportunidades de trabalhos 

futuros. 
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CAPÍTULO 2 

 
 

GESTÃO POR FUNÇÃO VERSUS GESTÃO DE PROCESSO E A 
ORGANIZAÇÃO PÚBLICA 

 

 Este capítulo discorre sobre os conceitos relacionados à gestão por função e por 

processo, incluindo uma análise comparativa destas modalidades de gestão de maneira a 

entender os benefícios da implantação da BPM. Ainda neste capítulo, discute-se a 

evolução da organização pública brasileira dos primórdios ao e-GOV. 

 

2.1 Retrospectiva da Racionalização do Trabalho 

 

 Até o século XVIII a sociedade era dependente da atividade agrícola e dos 

artesãos. A Revolução Industrial começou a transformar a sociedade rapidamente a 

partir da introdução de máquinas e novos procedimentos. Com a introdução das 

máquinas tornou-se necessário ter um trabalhador para cada função representada pelos 

postos de trabalho que compunham o conjunto fabril (CRUZ, 2005), ou seja, era preciso 

racionalizar o trabalho. 

 Na interpretação de Valle (2007 apud BALDAM, 2007), são identificadas 

quatro gerações de racionalização do trabalho. A primeira corresponde aos grandes 

clássicos da gestão da produção: Taylor, Ford e Fayol.   

 Na virada do século XIX para o século XX, Taylor passou a pregar uma gestão 

científica da produção, baseada em análise científica das tarefas e posterior 

padronização (seleção e treinamento), motivação exclusivamente salarial e cooperação 

entre trabalhadores e direção da empresa (TAYLOR, 1995 apud BALDAM, 2007). 

 Anos depois, Ford entendeu que essa racionalização impunha a decomposição 

do trabalho em frações pequenas a serem executadas tão rápido quanto possível. Isso 

gerou a necessidade de se ter velocidade no encadeamento das tarefas, ou seja, no 

processo. Para solucionar esse problema Ford concebeu a linha de montagem que 

posteriormente alcançou as atividades gerenciais dando origem ao modelo de empresa 

departamentalizada (BALDAM, 2007). 
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 A segunda escola de racionalização do trabalho teve como origem os estudos 

em ergonomia conduzidos, entre outros pelo psicólogo Elton Mayo (1880-1977), deu 

origem a Escola de Relações Humanas, que explicava o comportamento no trabalho 

pelo sentimento do trabalhador em relação aos seus pares.  Mais tarde, a Teoria 

Comportamental de Simon, Argyris, McGregor e Likert deram continuidade à segunda 

geração da racionalização do trabalho, aperfeiçoando seu enfoque com técnicas da 

Sociologia das Organizações (BALDAM, 2007). 

 A primeira e a segunda gerações de racionalização do trabalho foram bem 

sucedidas, enquanto o contexto das fábricas exibia relativa estabilidade, se mantendo 

firmes até a década de 80. Com a explosão da inovação tecnológica, a saturação de 

mercados, a demanda por produtos diversificados e por mais qualidade e a busca por 

eficiência nas funções cedeu lugar a busca por flexibilidade por meio da gestão de 

processos, visto que as linhas de produção tradicionais não suportavam essas continuas 

mudanças nos processos (BALDAM, 2007). 

 A terceira geração da racionalização do trabalho não significou uma ruptura 

completa com as anteriores, mas um relaxamento no grau de separação entre as tarefas 

manuais e intelectuais. Iniciou-se a disseminação do trabalho em equipes, delegação de 

responsabilidades, alargamento de tarefas e principalmente o modelo de qualidade 

proposto pelo Total Quality Management (TQC) que foi adotado pela Toyota, na época 

uma pequena empresa automobilística que servia apenas ao mercado local japonês. 

(VALLE, 2007 apud BALDAM, 2007). 

 A quarta geração de racionalização do trabalho propôs um corte entre a 

produção fordista e a produção flexível que foi motivado pelos gestores da produção 

quando passaram a apoiar outra concepção do trabalho e das suas divisões. Neste 

cenário que a gestão de processos de negócio tornou-se decisiva (BALDAM, 2007). 

 

2.2  Função Versus Processo 

 

 Dentro das organizações, as funções compreendem o agrupamento de 

atividades similares, visando a um propósito comum e, em geral, fazem parte do 

organograma das empresas, representadas graficamente através de uma estrutura 

hierárquica vertical. No início do século XX, Fayol (1947 apud PINTO, 2012) já 
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procurava definir funções genéricas, essenciais a qualquer tipo ou tamanho de empresa, 

são elas: 

• Função técnica – responsável pela produção, fabricação e transformação de 

produtos ou serviços; 

• Função comercial – responsável pelas compras, vendas e permutas da 

organização; 

• Função financeira – responsável pela arrecadação e gestão de capital; 

• Função de segurança – responsável pela proteção do patrimônio e do 

pessoal; 

• Função contábil – responsável pelos inventários, balanços e estatísticas da 

organização; e, 

• Função administrativa – responsável pela previsão (planejamento), 

organização, direção, coordenação e controle da organização. 

  As atividades relacionadas a cada uma dessas funções têm alcance muito maior 

do que os impostos pelas suas fronteiras de responsabilidades. A visão tradicional 

hierárquica (ou funcional) das organizações já não mais comporta as necessidades atuais 

de resposta às mudanças, que estão inseridas em um cenário de constantes e rápidas 

transformações do mundo externo.  

  Uma vez agrupados por funções, os funcionários de uma organização executam 

apenas as operações previamente estabelecidas apenas para sua função.  Neste cenário, 

não existe a visão global do objetivo a ser atingido pela organização.  

  Segundo Pinto (2008), operação no contexto da engenharia de produção, pode 

ser definida como:  

• Trabalho desenvolvido sobre o material por homens e máquinas em um 

determinado tempo;  

• Ações efetuadas sobre o material pelos operadores e máquinas;  

• Trabalho realizado para efetuar a transformação; e,  

• Interação do fluxo de operadores e equipamentos no tempo e no espaço.  

  Na área de TIC, não é diferente, supondo que as máquinas sejam entendidas 

como computadores, os insumos sejam os dados ou informações e após a 

transformação, uma nova informação é gerada.  
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Segundo Rotondaro (1998), processo é uma sequência organizada de atividades 

repetíveis, que transforma entrada dos fornecedores em saídas para os clientes, que pode 

ou não agregar valor.  

Neste trabalho adota-se a definição de processo proposta Rotondaro (1998) em 

virtude de possibilitar a distinção entre projeto e processo. 

A definição de processos de trabalho na administração corporativa provou-se 

eficaz instrumento para o aumento da produtividade, otimização de resultados e 

diminuição de retrabalho e custos, por meio da padronização de atividades e fluxos que 

diminuem as incertezas e os riscos de um determinado processo produtivo (VILARINS, 

2010).  

 

2.3  Processo de Negócio 

 

 Até os anos 1970, a separação funcional das tarefas era apropriada para as 

condições de mercado então existentes. Desde então, a crescente segmentação de 

mercado e os ciclos de vida de produtos mais curtos, entre outros fatores, levaram os 

negócios e pesquisadores a pesquisar estruturas organizacionais melhor adaptadas às 

mudanças nas condições de mercado, portfólios de produtos, e infraestruturas 

empresariais. Por esta razão, os processos de negócios se tornaram um ponto focal da 

pesquisa organizacional (CAVALCANTI, 2011). 

 Segundo Lima (2006), existem três tipos diferentes de processos de negócio, 

são eles:  

• Processos primários ou essenciais – caracterizam a essência do 

funcionamento da instituição, resultando no produto ou serviço que é 

recebido pelos clientes. Em algumas literaturas esses processos são também 

chamados de processos de sustentação;  

• Processos de suporte – são os que viabilizam o funcionamento de vários 

subsistemas da organização em busca de seu desempenho geral, garantindo 

o suporte adequado aos processos essenciais; e,  

• Processos de gerenciamento – são focalizados nos gerentes e nas atividades 

que eles devem realizar, incluindo ações de medição e ajuste do 

desempenho de qualquer organização. 
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 Na visão de Sheer (2006 apud BALDAM, 2007), os processos se dividem em 

três categorias, sendo elas: 

• Processos de governança – envolvem processo como gerenciamentos de 

conformidades, de riscos, Business Intelligence (BI), desenvolvimento de 

estratégia, desenvolvimento de negócios e arquitetura empresarial;  

• Processos de gerenciamento (suporte e controle) – abrangem as atividades 

diárias e as mais comuns de gerenciamento da organização (financeira, 

recursos humanos, qualidade, ativos e informação); e, 

• Processos operacionais – destinados a desenvolver a atividade fim da 

organização (logística, desenvolvimento de produto e gestão de material).  

 O conceito da divisão do trabalho em tarefas proposto por Fayol, é o ponto de 

consenso entre as diversas definições de processo de negócio encontradas na literatura 

como se pode observar a seguir, são elas (SORDI, 2005): 

• Um conjunto de atividades cuja operação conjunta produz um resultado de 

valor para o cliente (HAMMER et al., 1997 apud SORDI, 2005); 

• Uma série de etapas para produzir um produto3 ou serviço, incluindo 

várias funções e preenchendo as lacunas existentes entre as diversas áreas 

organizacionais (RUMMLER et al., 1995 apud SORDI,  2005); 

 No contexto da BPM, processo é um conjunto de atividades ou 

comportamentos executados por humanos ou máquinas para alcançar uma ou mais 

metas. São compostos por várias tarefas ou atividades inter-relacionadas que 

solucionam uma questão específica. Processo de negócio é definido como um trabalho 

ponta-a-ponta, isto é, cruza os limites funcionais necessários para entregar valor aos 

clientes (ABPMP, 2009). 

  

 

 

 

 

 
                                                                 
3
 A depender do produto ou serviço a ser produzido também pode ser utilizado o conceito de projeto. No 

entanto, projeto e processos são conceitos diferentes. Um projeto é um empreendimento que têm início e 
fim definido sendo executado uma única vez, já um processo pode ocorrer a qualquer momento desde que 
um gatilho o dispare, ou seja, será executado toda vez que o gatilho for disparado (CIARELLI, 2009). 
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2.4  Gestão de Processo  

 

 Originalmente, a gestão de processos era vista como muito mais associada ao 

setor de manufatura e estava relacionada com o negócio essencial de produzir produtos 

físicos. Nos anos 1970 e 1980, o termo gestão de processos tornou-se mais comum, 

sendo usado para refletir duas tendências (SLACK, 2008), são elas: 

• Promover as ideias, abordagens e técnicas tradicionalmente usadas no setor 

industrial para serem aplicadas na produção de serviços; e,  

• Ampliar o escopo da produção em empresas industriais, incluindo não 

apenas os processos essenciais que produzem diretamente os produtos, mas 

também os processos essenciais relacionados a produção  e entrega do 

produto.  

 Se uma organização adota uma perspectiva de processo, ele entende que todas 

as partes do negócio podem ser vistas como processos e que todos os processos podem 

ser gerenciados usando os princípios de gerenciamento de operações. Onde o conjunto 

de processos interconectados contribui para cumprir as metas estratégicas da 

organização.  Porém, esse não é a única forma de representar uma organização, 

podendo ser representada como uma estrutura organizacional convencional que mostra 

as relações entre vários departamentos. Entretanto, dificilmente a estrutura convencional 

representa completamente a organização. 

  Na década de 90, após sofrer perdas em competitividade, foi possível concluir 

que organizar uma empresa em torno de funções e trabalho em torno de tarefas 

departamentalizadas, num mundo competitivo não era mais adequado, sendo necessário 

visualizar a empresa em termos de processos-chave (ROTONDARO, 1998).  

 As diversas áreas de uma organização podem executar ações voltadas à gestão 

de processos, entretanto a dificuldade apresentada é de como convergir às informações 

específicas de forma consistente e integrada, numa visão única do processo. A 

institucionalização da gestão de processos através da criação de um espaço comum, com 

visão compartilhada dos processos, capaz de apoiar cada uma das partes na gestão de 

seus processos e no alcance de resultados globais é uma alternativa para esse problema 

(SORDI, 2005).  

 Com este propósito, um escritório de processos é um mecanismo 

organizacional, não obrigatório, que legitima e sustenta metodologicamente a gestão de 
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processos organizacionais. Por meio do ingresso desse mecanismo, uma organização 

consegue dar perenidade às suas ações de processos, estimulando e verificando sua 

utilização como instrumento contínuo de melhoria (MIRANDA, 2009).  

 Um escritório de processo pode ser então definido como a unidade 

organizacional formalmente estabelecida tendo, dentre outras, as seguintes atribuições 

(MIRANDA, 2009): 

• Definir a metodologia de gestão de processos (padrões, regras, medidas de 

desempenho); 

• Consolidar os registros, documentações, avaliar as melhores práticas e 

difundir aprendizados; 

• Apoiar o gestor no acompanhamento e avaliação do processo; avaliar o 

portfólio de processos e sua administração; 

• Ser interlocutor entre os gerentes de processos e alta administração; 

• Integrar os múltiplos processos e gestores de processos consolidando suas 

informações; 

• Reduzir o ciclo de produção, por processos repetíveis, reduzir os custos; 

• Fornecer um conjunto de ferramentas unificadas e especializadas na 

documentação de processos organizacionais; 

• Garantir o alinhamento das iniciativas ao planejamento estratégico da 

organização; 

• Treinar e capacitar o pessoal com as melhores práticas de gestão de 

processos; e, 

• Conduzir demandas das áreas de negócios para iniciativas relacionadas à 

BPM, aperfeiçoando o desempenho organizacional ao mesmo tempo em 

que se conciliam seus propósitos heterogêneos prazos e escopos. 

 O detalhamento de cada escritório de processos a ser instituído em uma 

organização deve levar em conta as especificidades da mesma e, logo, tende a ser 

único e particular para sua dada realidade. 
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2.5  Análise da Gestão por Função Versus Gestão de Processo  

 

 A gestão funcional é baseada na especialização de tarefa, através da execução 

de tarefas individuais por colaboradores altamente especializados dentro de suas 

fronteiras funcionais de forma a agregar valor ao cliente. 

  Os processos, todavia, focam transações ponta-a-ponta para agregar valor ao 

cliente, esses processos frequentemente incluem tarefas relacionadas à satisfação dos 

clientes através do cumprimento dos seus pedidos. As funções do departamento apoiam 

esses processos de negócio através da execução de tarefas específicas. Entretanto, esse 

departamento não é tipicamente responsável pelo trabalho ponta-a-ponta associado ao 

macro processo de negócio (ABPMP, 2009). 

 A Figura 2.1 ilustra a distinção de foco entre estruturas organizacionais 

funcionais (empresa tradicional) e estruturas organizacionais orientadas por processos. 

Na gestão por funções a estrutura hierárquica se sobrepõe aos processos 

organizacionais, enquanto numa gestão de processos ocorre o inverso. É fato que 

processos e hierarquia funcional precisam coexistir, no entanto, os processos precisam 

ser priorizados em comparação com as funções.  

 
Figura 2.1: Gestão por função x Gestão de processos. 

Fonte: (PINTO, 2012). 
 

 A visão horizontal das organizações (visão de processos) integra as diferentes 

funções existentes e compõe uma rede de interação entre processos. Quando as 

diferentes funções dentro de uma organização são gerenciadas uma a uma e os objetivos 

são estabelecidos independentemente para cada função, temos a visão vertical das 

organizações (visão tradicional ou organograma) (LIMA, 2006). 

 Hoje, a criação de estruturas de organização orientadas a processos é 

amplamente vista como um desejável modo de superar os problemas de coordenação 

entre unidades (ou silos) funcionais, os quais podem resultar em longos ciclos de tempo, 

baixa qualidade de produto e tarefas redundantes.  
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 A gestão de processos lida com a execução eficiente dos processos de negócios 

possibilitando às organizações serem adaptáveis às mudanças ambientais e internas.  A 

gestão inclui o planejamento, implementação, decisão/aprovação e controle dos 

processos, formando um ciclo de vida que objetiva a melhora dos processos 

(CAVALVANTI, 2011).  

  

2.6  Organizações Públicas 

 

 A primeira finalidade das organizações públicas deve ser prestar com 

qualidade, eficácia e democracia, os serviços e atender as demandas que lhe são 

legalmente requeridas pela sociedade, em benefício da cidadania e da dignidade da 

pessoa humana (BRAGA, 1998). 

 As organizações públicas possuem peculiaridades que as diferenciam de uma 

organização privada. Enquanto organizações privadas têm o lucro como objetivo 

principal, as organizações públicas devem ser guiadas pela gestão eficiente dos recursos 

tributários coletados de forma a atender com maior eficácia ao bem comum, gerando 

melhores resultados para a sociedade (PINTO et al., 2008). Uma característica 

destacável de organizações públicas é o fato de estarem interconectadas em um 

ecossistema de governo. Esta conexão se dá através de cadeias de processos inter-

organizacionais, que necessitam de coordenação e equilíbrio entre autonomia e 

transparência entre as partes (TREGEAR et al., 2008 apud SANTANA, 2010). 

 

2.7  Evolução da Administração Pública Brasileira 

  

 A transplantação da administração pública portuguesa para o Brasil completa 

uma obra iniciada no começo do século XVI e instala no país um aparato administrativo 

caracterizado pelo burocratismo, pelo patrimonialismo e dominado por um estamento 

político.  

 Esse modelo perdurou até a Revolução de 1930, quando houve uma 

reordenação política do estado que promoveu um processo de modernização. As 

consequências dessas transformações, que visavam ampliar o acesso ao estado e 

organizar a composição política com novos atores sociais, deram origem em 1938 ao 

Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), que nasceu para promover a 
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montagem da máquina administrativa nos moldes do modelo Weberiano4, com a 

afirmação dos princípios do mérito, da descentralização, da separação entre público e 

privado, da hierarquia, impessoalidade, das regras rígidas e universalmente válidas, da 

atuação especializada e tecnicamente fundamentada (TORRES, 2008).   

 No período democrático de 1945-1964, houve poucas mudanças no sentido de 

modernizar a administração pública, com a exceção de algumas ações isoladas, como o 

Plano de Metas de JK que era um planejamento estratégico de ação estatal. 

 O regime militar foi marcado pela criação de muitos órgãos da administração 

indireta e pela mudança de visão em relação ao contribuinte, que passa a ser visto como 

um cliente com direito a uma boa prestação de serviços. 

 Em 1995, o presidente Fernando Henrique Cardoso, propõe um novo modelo 

gerencial de administração pública, onde o modelo burocrático que estava falido dava 

espaço ao modelo de gestão voltado para cliente/cidadão, fazendo o controle por 

resultados e usando inovadoras técnicas de administração.  Visando assim aumentar a 

eficiência através da criação de agências autônomas (executivas e regulatórias) e de 

organizações sociais. 

 Em 2000, surgiu o Governo Eletrônico (e-GOV) com a finalidade de examinar 

e propor políticas, diretrizes e normas relacionadas às novas formas eletrônicas de 

interação, através do Decreto Presidencial de 3 de abril de 2000. E-GOV é definido 

como as ações que priorizam o uso das tecnologias da informação e comunicação (TIC) 

para democratizar o acesso à informação, visando ampliar o debate e a participação 

popular na construção das políticas públicas, como também aprimorar a qualidade dos 

serviços e informações públicas prestadas (MPOG, 2012). 

 No sentido de promover o e-GOV, em 2004, é criado o Departamento de 

Governo Eletrônico, pelo Decreto nº 5.134, de 07 de julho, encarregado de coordenar e 

articular a implantação de ações unificadas e integradas de governo eletrônico, as 

atividades relacionadas à prestação de serviços públicos por meios eletrônicos, além de 

normatizar e disseminar o desenvolvimento de ações e informações de governo 

eletrônico na administração federal. As principais ações criadas pelo departamento 

foram:  

• Padrões de Interoperabilidade em Governo Eletrônico (e-PING);  

• Referência de Migração para Software Livre (Guia Livre); 

                                                                 
4 O modelo Weberiano foi proposto por Karl Emil Maximilian Weber (BALDAM, 2008). 
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• Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico (e-MAG);  

• Portal de Inclusão Digital; 

• Avaliador e Simulador para a Acessibilidade de Sítios (ASES); e, 

• Padrões Brasil e-GOV (no formato de cartilhas). 

 Em 2011, a presidente Dilma Rousseff, sancionou a chamada Lei de Acesso a 

Informação com o propósito de regulamentar o direito constitucional de acesso dos 

cidadãos às informações públicas, conforme já previstos pela Constituição Federal, no 

inciso XXXIII do Capítulo I - dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos e também 

no Art. 5º, inciso XIV, Art. 37, § 3º, inciso II e no Art. 216, § 2º (BRASIL, Lei 12.527, 

de 18 de novembro de 2011). 

 Segundo Vieira (2012), é preciso que as organizações públicas passem por 

mudanças culturais, organizacionais e operacionais para se adequarem a Lei de Acesso 

a Informação. As principais recomendações organizacionais sugeridas são: 

• Estruturação e disseminação por toda a administração federal de áreas 

responsáveis pelo recebimento e acompanhamento de solicitações de 

informação; 

• Implantação de rotinas informatizadas para o fluxo entre solicitações e 

respostas, dentro de prazos razoáveis de atendimento; e, 

• Fortalecimento das áreas de tecnologia da informação e dos canais de 

diálogo e troca de informações ou sugestões entre estas e as demais áreas 

dos órgãos federais. 

Com base neste breve histórico da administração pública brasileira, é possível 

constatar que os últimos anos foram de intensas iniciativas no sentido de prover um 

Brasil mais democrático, porém, ainda há muito para ser feito para consolidar tais 

iniciativas. 

 

2.8  Considerações Finais do Capítulo  

 

 O amadurecimento da sociedade democrática obriga a gestão pública a ter uma 

postura diferente em suas ações desempenhadas, esse movimento gera a necessidade de 

buscar padrões otimizados de desempenho, ética, transparência e responsabilidade na 

gestão dos recursos públicos.  Conhecendo seus processos os órgãos públicos adquirem 

maior agilidade para atender as demandas do e-GOV e da Lei do Acesso a Informação.  



 

38 

Este cenário está totalmente alinhado com as vantagens oferecidas pela implantação de 

uma gestão de processos. 

 Apesar do interesse dos gestores públicos, implantar gestão por processo em 

órgãos públicos tem se provado difícil, algumas razões para isto são (CAVALCANTI, 

2011): 

• Disseminação da cultura da gestão por funções sendo um obstáculo à 

transição em direção à gestão orientada a processos; 

• As atuais soluções de TIC, moldadas para suportar as organizações 

funcionais; e, 

• Desconhecimento de uma estratégia para a implantação da gestão de 

processos.  

  A maioria das organizações privadas que já iniciaram esse processo de 

transição adotaram estruturas híbridas chamadas função-processo. Entretanto, alguns 

conflitos são gerados, visto que a estrutura por funções disputa os mesmos recursos que 

a estrutura por processos, restando ao dono do processo administrar esses conflitos.     

 Os processos de trabalhos são influenciados pelas mudanças internas e externas 

a organização, necessitando de constantes adaptações (VILARINS, 2010), neste sentido, 

torna-se essencial gerir os processos para que os mesmos estejam sempre atualizados, 

formalizados e publicados continuamente. BPM engloba as atividades relacionadas ao 

ciclo de vida dos processos de negócio de uma organização, visando atender esta 

demanda. Este assunto será abordado no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 3 

 

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT (BPM) 

  

 Neste capítulo será apresentado um breve histórico da BPM, os principais 

ciclos de vida da BPM sugeridos na literatura e a técnica de modelagem de processo. 

  

3.1 Evolução da BPM 

  

 Ao analisar o histórico  da gestão de processos, é possivel observar que este 

conceito amadureceu a partir de diversas iniciativas lançadas com o objetivo de alcançar 

melhorias operacionais nas organizações.   

 Segundo Baldam (2007), existem três momentos que possibilitaram a difusão 

da visão por processos de negócios,  BPM está incluso na terceira difusão,  sendo eles: 

• A implantação de controle de qualidade total que buscava o 

aperfeiçoamento na qualidade de todo o processo produtivo ocorrida  

durante os anos 70 e 80, tinha o foco na eliminação de defeitos e 

consequente melhoria contínua, contribuindo para melhorar o 

funcionamento dos processos; 

• A implementação em larga escala dos sistemas integrados de gestão,  nos 

anos 80, com a introdução em massa dos computadores observou que a 

transcrição de processos falhos para programas de computador apenas 

multiplicava os erros. Na década de 90 a reengenharia resgatou a crença 

nos computadores, visto que pregava a necessidade de reestruturar os 

processos. A implantação do Enterprise Resource Planning (ERP) 

permitiam que os processos fossem transferidos ao software. Entretanto, o 

engessamento do processo  no software dificultou a melhoria constante no 

processo, esse fato acarretou uma grande frustração em relação aos ERP.  

• Gestão por processo de negócios, no final dos anos 90,  quando BPM surge 

com a proposta de que mudar o processo passa a ser mais relevante do que 

a habilidade para cria-lo, pois ela gera condições para que toda a cadeia de 

valor possa ser monitorada (SMITH e FINGAR 2003, apud BALDAM,  
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2007). A flexibilidade passa a ser almejada por meio  de intensa 

participação dos envolvidos nas mudanças.  

 Durante o  final dos anos 90 e início dos anos 2000, ocorreram evoluções 

tecnológicas que influenciaram os conceitos de gestão. A evolução dos portais WEB e a 

integração de negócio promovida pela BPM convergiram  para o surgimento de uma 

arquitetura empresarial orientada por serviços (SOA),  que é apoiada  pelos  sistemas de 

gestão por processo de negócio (Business Process Manegement Systems - BPMS) 

(SORDI, 2005). 

 Em junho de 2005, o Business Process Management Initiative (BPMI) e Object 

Management Group (OMG) anunciaram a  fusão de suas atividades no sentido de 

liderar as pesquisas e a definição de padrões referentes a BPM. 

 BPM é uma abordagem disciplinada para identificar, desenhar, executar, 

documentar, medir, monitorar, controlar e melhorar processos de negócio automatizados 

ou não, permitindo que uma organização alinhe seus processos de negócio à sua 

estratégia organizacional, conduzindo a um desempenho eficiente em toda a 

organização através de melhorias das atividades (ABPMP, 2009).  

 Segundo ABPMP (2009), a implantação da gestão por processo de negócio 

deve ser apoiada por um método para condução de projetos da BPM. Segundo Carrara 

(2011), são exigências para a transformação organizacional  por meio da BPM: 

• Adotar uma estrutura orientada a processos, mesmo que matricial; 

• Alocar donos de processos; 

• Obter comprometimento da alta gestão para direcionar o projeto;  

• Adotar uma abordagem bottom-up para adquirir pontos de melhoria de 

processos; 

• Alocar tecnologia da informação para monitorar, controlar, analisar e 

melhorar processos; 

• Trabalhar todos os departamentos colaborativamente;  

• Treinar continuamente os funcionários para manter a melhoria continua dos 

processos; 

• Alinhar remuneração a desempenho dos processos;  

• Desenvolver meios de colocar os processos concebidos em prática;  

• Adotar método sistemático e confiável de análise do impacto do processo 

de negócio e de introdução de inovações; 
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• Adotar Modelos de execução de processos que sejam alinhados à estratégia 

organizacional, e que reflitam a complexidade das atividades diárias da 

organização, facilitando a análise, transformação e mobilização de equipes; 

• Gerenciar o portfólio de processos de negócios voltados sempre para as 

necessidades atuais dos clientes; e, 

• Ter habilidade para responder a alterações no mercado e para combinar e 

customizar processos. 

 Em suma a aplicação da gestão de processos prevê dois momentos distintos, a 

identificação, avaliação e seleção dos processos prioritários e o aperfeiçoamento através 

de gerenciamento e melhoria contínua dos processos prioritários (CARRARA, 2011). 

 A Associação de Profissionais de Gerenciamento de Processos de Negócio 

(ABPMP) estabeleceu um corpo comum de conhecimentos sobre BPM com o objetivo 

de fornecer uma visão abrangente das questões, melhores práticas e lições aprendidas 

sobre esta disciplina. A Figura 3.1 apresenta atividades-chave da BPM e os conjuntos de 

habilidades necessárias.  

 
Figura 3.1: Áreas de conhecimento do BPM. 

Fonte: (ABPMP, 2009). 
 

 Os conceitos são organizados em nove áreas de conhecimento contidas no guia 
CBOK, a saber: 

• Gerenciamento de Processos de Negócio – define os tipos de processos, 

os componentes do processo e o ciclo de vida BPM; 

• Modelagem de Processos – define os tipos e usos dos modelos de 

processos, técnicas, ferramentas e padrões de modelagem;  

• Análise de Processos – a decomposição dos componentes e atributos do 

processo, técnicas analíticas e padrões dos processos são abrangidos;  
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• Desenho5 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;  

• Gerenciamento de Desempenho de Processos – faz o monitoramento 

formal, planejado da execução do processo e o rastreamento dos 

resultados para determinar a eficácia e eficiência do processo;  

• Transformação de Desempenho de Processos – mudanças em processos 

são discutidas no contexto de um ciclo de vida do processo de negócio;  

• Organização de Gerenciamento de Processos – trata papéis6, 

responsabilidades e a estrutura para prover suporte a organizações 

orientadas a processos, juntamente com o conceito de um Escritório de 

Processos;  

• Gerenciamento de Processos Corporativos – é conduzido pela 

necessidade de maximizar os resultados dos processos de negócio 

consistentes com estratégias organizacionais bem definidas e com as 

metas funcionais baseadas em tais estratégias; e,  

• Tecnologia BPM – discute o conjunto de pacotes de aplicações, 

ferramentas de desenvolvimento, tecnologias de infraestrutura e de 

armazenagem de dados, BPMS, repositórios de processos e ferramentas 

independentes para modelagem, análise, desenho, execução e 

monitoramento.  

 

3.2 Modelagem de Processo de Negócio (MPN) 

 

 Denominada modelagem ou mapeamento de processos, a representação dos 

processos atuais e futuros de uma organização, de modo que esses processos possam ser 

analisados e melhorados, podem aumentar a eficiência e qualidade do negócio 

(HAMMER, 1993 apud MENDES, 2007). 

 Na visão de Slack (2008), mapeamento de processos ou fotografia do processo, 

envolve descrever os processos em termos de como as atividades dentro do processo se 

relacionam uma com as outras. 

                                                                 
5 Este trabalho adotou a tradução do termo Design como sendo Desenho conforme utilizada pela ABPMP. 
6 Os papéis definem o comportamento e as atividades desempenhadas por um indivíduo. 
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 Segundo Hammer (1993 apud MENDES, 2007), a aplicação de modelagem de 

processos é a força motriz para promover conhecimento na organização, impulsionando 

a redução do abismo de conhecimento entre desenvolvedores de sistemas, a gerência do 

negócio e o relacionamento com o cliente. Procurando um entendimento comum entre 

as partes.  

 Os processos devem ser representados de forma simples e intuitiva através de 

diagramas elaborados com o uso de ferramentas de apoio e que podem ser 

implementados por um modelo executável utilizado na automação dos processos e 

gestão de workflows. Com isso temos duas formas de representar um processo: através 

de linguagens de marcação e notações gráficas. Cada tipo de representação tem seu 

mérito, e uma boa arquitetura requer a integração das duas. Portanto, os elementos 

gráficos participam não apenas da fase de construção de um sistema, mas também de 

sua execução. As notações gráficas dos processos tornaram-se cada vez mais 

importantes na maneira de administrar sistemas. 

 Segundo a abordagem de Eriksson e Penker (2000), além do processo os 

conceitos utilizados para definir o modelo de negócios são: 

• Recursos – são objetos que fazem parte do negócio, como pessoas, 

material, informação e Produtos. São organizados em estruturas e têm 

relacionamentos entre si, são usados, consumidos, refinados ou produzidos 

por processos; 

• Objetivos – são propósitos do negócio, ou os resultados esperados, podem 

ser divididos em subobjetivos ou associados a partes individuais do 

negócio, como processos ou objetos. Expressam estados desejados de 

recursos e são atingidos através de processos; e, 

• Regras de negócio – são enunciados que definem ou restringem algum 

aspecto do negócio. Representam conhecimento do negócio, governam 

como os processos devem ser executados ou como os recursos devem ser 

estruturados. Podem ser exigidas por forcas externas (leis ou regulamentos) 

ou podem ser definidas de acordo com os objetivos do negócio.  
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 Autores como Davenport (1994), Harrington et al. (1997), Smith e Fingar 

(2003),  Jeston e Nelis (2006),  concordam que o primeiro passo em qualquer projeto da 

BPM é entender o processo existente. A criação de um modelo que represente a 

verdadeira reflexão do processo de negócio estudado, com suas atividades, decisões e 

documentos é essencial para promover melhorias (DAMIJ, 2007 apud ALMEIDA, 

2010). 

 Utilizar uma linguagem natural para expressar processos não é recomendável 

por ser, desestruturada, permitir ambiguidades e não representar o processo de forma 

consistente. Logo, torna-se necessário adotar uma notação para modelagem que 

possibilite o entendimento do processo de negócio e melhoria de comunicação ao criar 

uma representação visível e perspectiva compartilhada comum.  

 Existem várias técnicas para modelagem de processo, segundo Almeida (2010) 

as mais difundidas são: 

• Fluxograma - constituem uma das técnicas mais antigas e mais utilizadas 

para representar a execução de atividades; 

• IDEF (Integration Definition for Function Modeling) – técnica para a 

modelagem das atividades, decisões e ações, faz parte de uma família de 

técnicas que vai do IDEFₒ ao IDEF6, publicadas em 1981, pela Força 

Aérea dos Estados Unidos;  

• UML (Unified Modeling Language) – é a padronização da linguagem de 

desenvolvimento orientado a objetos para visualização, especificação, 

construção e documentação de sistemas; 

• BPMN (Business Process Modelling and Notation) – define um diagrama 

de processo contendo elementos gráficos, estes elementos representam 

atividades e o fluxo de controle que determina a ordem de execução destas 

atividades; e, 

• EPC (Event-driven Processes Chains) – técnica desenvolvida pela IDS-

Scheer, que tem apresentado um destaque mundial por ter uma 

especificação consistente e objetiva. 

 A seguir é descrita de forma mais detalhada a técnica BPMN adotada neste 

trabalho. 
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3.2.1 BPMN 

 A BPMN é uma notação gráfica que tem por objetivo prover instrumentos para 

mapear os processos de negócio da organização. Foi desenvolvida pelo Business 

Process Management Initiative (BPMI), um consórcio de fornecedores de ferramentas 

no mercado BPM que efetuou sua fusão com a Object Management Group (OMG), um 

grupo de definição de padrões para orientação a objetos.  O esforço na criação de 

BPMN foi o de fornecer uma notação de fácil compreensão por todos seus usuários; de 

maneira que os analistas de negócios pudessem criar esboços iniciais dos processos, 

colaboradores técnicos responsáveis implementassem a tecnologia e, finalmente para as 

pessoas que controlam e monitoram os processos entendessem (MENDES, 2007).  

 Com o intuito da padronização de definições de processos, utiliza-se 

linguagens de marcação, como XML (Extensible Markup Language) e metamodelos 

como o BPDM (Business Process Definition Metamodel). O propósito é ter 

interoperabilidade e integração entre ferramentas e engenharia de processos, garantindo 

a componentização e comunicação entre diversas plataformas diferentes. 

 A BPMN organiza em categorias específicas seus aspectos gráficos da notação 

para criar um mecanismo simples e compreensível na a criação de modelos de processos 

de negócios, sendo ao mesmo tempo capaz de lidar com a complexidade inerente aos 

processos de negócios. Isto fornece um pequeno conjunto de categorias de notação para 

que o leitor de um diagrama BPMN possa reconhecer facilmente os tipos básicos de 

elementos e compreender o diagrama.  

 Dentro das categorias básicas de elementos, algumas variações e informações 

adicionais podem ser adicionados para suportar os requisitos de complexidade sem 

mudar radicalmente a apresentação do diagrama. Os principais componentes da notação 

BPMN estão apresentados no Quadro 3.1. 
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Quadro 3.1: Principais componentes BPMN. 

Tipo Símbolo Definição 
Evento 

 

É algo que acontece durante o curso 
de um processo de negócio. Eventos 
afetam o fluxo do processo e possuem 
uma causa (gatilho) e um impacto 
(resultado). Existem três tipos de 
eventos: início, intermediário e fim. 

Tarefa 

 

É uma tarefa atômica incluída em um 
processo. Uma tarefa é utilizada 
quando o trabalho no processo não é 
quebrado em um nível fino de detalhe 
do modelo do processo.   

Fluxo 
sequencial 

 

É utilizado para mostrar a ordem em 
que as atividades são executadas em 
um processo. Existem sete tipos de 
fluxo sequencial. 

Piscina 

 

Representa um participante no 
processo. Também atua como uma 
‘raia de nado’ e um contentor gráfico 
para particionar um conjunto de 
atividades de outras piscinas, 
geralmente no contexto de situações 
B2B (Business to Business). 

  Fonte: Adaptada de OMG (2011). 
 

 As cinco categorias básicas de elementos na BPMN Versão 2.0 são (OMG, 

2011): 

• Objetos de Fluxo – são os principais elementos gráficos que definem o 

comportamento de um processo de negócios (eventos, atividades e 

gateways);  

• Objetos de conexão – agrupam objetos de fluxo (sequência de Fluxos,  

mensagem de fluxos, associações e associações  de dados); 

• Dados –  são compostos por objetos de dados,  entradas de dados, saída de 

dados e lojas de dados; 

• Raias –  agrupam os elementos de modelagem primários (piscinas e pistas); 

e, 

• Artefatos –  são utilizados para fornecer informações adicionais sobre o 

processo (grupos e anotações de texto).  

 A BPMN visa abranger três modelos básicos de processos, sendo eles:   

• Processo de negócio privado (executável e não executável) –  são internos 

de uma organização específica, o fluxo sequencial do processo é desenhado 

em piscina única e apenas o fluxo de mensagens pode atravessar as 

fronteiras da piscina para mostrar interações entre processos de negócios 
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privados separados.  A Figura 3.2 apresenta um exemplo de um processo de 

negócio privado utilizando BPMN. 

 
        Figura 3.2: Processo de negócio privado - emissão de diploma. 

  Fonte: Autora. 
 

• Processo de negócio público – representam as interações entre um 

processo comercial privado e outro processo ou participante. Somente as 

atividades que possuem comunicação com objetos externos são 

representadas, as demais atividades ficam ocultas; e, 

• Processos de negócio colaborativos – representam as interações entre duas 

ou mais entidades de negócios. Semelhante aos processos públicos ao 

exibir as interações entre as partes, porém difere dos públicos ao exibir as 

atividades que se comunicam em ambas as partes, ao invés de apenas em 

uma parte. 

 A seguir serão discutidos os possíveis níveis em que um processo pode ser 

modelado. 

 

3.2.2 Níveis de Modelagem de Processo 

 Para que seja possível a integração entre a área de TIC e os processos de 

negócio quando há a intenção de se desenvolver soluções de automação, é fundamental 

que a abordagem quanto à modelagem de processo se faça em diferentes níveis. Esses 

níveis indicam o grau de agrupamento de ações que fazem parte do processo, definindo 

a abrangência dos elementos que formam o modelo. Com base em práticas adotadas 

pelas empresas, diferentes níveis de modelagem podem ser utilizados na modelagem 

dos processos, entre eles (VILARINS, 2010): 

• Estratégico – os modelos geram a cadeia de valor da organização e seus  

macro- processos de acordo com os objetivos estratégicos;  

• Negócio – os modelos apresentam baixa granularidade das atividades, isto 

é, uma única atividade desenhada no processo pode representar todo um 
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subconjunto de atividades realizadas por vários perfis ou departamentos da 

organização; 

• Funcional/técnico – no modelo há um detalhamento com foco na execução 

do processo, considerando as características de automatização; e, 

• Implementação – os modelos apresentam alta granularidade, isto é, uma 

sequência de duas atividades do modelo funcional/técnico pode resultar no 

dobro ou mais de atividades no modelo de implementação. 

 Independente do nível de modelagem adotado é importante estabelecer um 

processo arquétipo, isto é, um processo de negócio que serve como mestre ou protótipo 

para outros processos. Na sequência, deve-se efetuar a homogenização dos processos 

apartir  do  processo de arquétipo, que por sua vez deve ser aprimorado para um 

processo padrão.  

 

3.3 Ciclo de Vida BPM 

 

 A prática gerencial da BPM pode ser caracterizada como um ciclo de vida 

contínuo de atividades integradas da BPM que são habilitadas ou restringidas por uma 

variedade de fatores incluindo, valores, crenças, liderança e cultura. Essas atividades, 

descritas em (ABPMP, 2009), são: 

• Planejamento – começa com o desenvolvimento de um plano e uma 

estratégia dirigida a processos para a organização. O plano inicia por um 

entendimento das estratégias e metas da organização desenhadas para 

assegurar uma proposição de valor atrativa para clientes. Também 

identifica papéis e responsabilidades organizacionais apropriadas da 

BPM, patrocínio executivo, metas, expectativas de medições de 

desempenho e metodologias; 

• Análise – incorpora várias metodologias com a finalidade de entender os 

atuais processos organizacionais no contexto das metas e objetivos 

desejados;  

• Desenho e Modelagem – focam no desenho intencional e cuidadoso de 

como o trabalho ponta-à-ponta ocorre de modo a entregar valor aos 

clientes. A sequência de atividades é documentada, incluindo o desenho 
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do trabalho realizado, em que tempo, em qual local, por quais atores de 

processo e utilizando qual metodologia;  

• Implantação – é a realização do desenho aprovado de processo de negócio 

em procedimentos e fluxos de trabalho documentados, testados e 

operacionais. Durante atividades de implementação assume-se que as 

fases de análise, modelagem e desenho criaram e aprovaram um conjunto 

completo de especificações, então, somente pequenos ajustes devem 

ocorrer durante a implementação; 

• Monitoramento e Controle – fornecem informações importantes sobre o 

desempenho de processos através de métricas relacionadas às metas e ao 

valor para a organização. A análise de informações de desempenho de 

processos pode resultar em atividades de melhoria, redesenho ou 

reengenharia; e, 

• Refinamento – trata aspectos de ajustes e melhorias pós-implementação 

de processos com base nos indicadores e informações-chave de 

desempenho. 

A implantação da gestão por processo é uma tarefa que deve ser conduzida 

através de um projeto, porém a sua gestão deve ser uma tarefa contínua. A Figura 3.3 

ilustra o ciclo de vida contínuo de atividades integradas da BPM. 

 

 
Figura 3.3: Ciclo de vida BPM proposto pela ABPMP. 

Fonte: (ABPMP, 2009). 
 

 A literatura apresenta propostas de ciclo de vida BPM de diversos 

pesquisadores, entre eles: Harrington, Esseling e Nimwegen (1997), Burlton (2001), 

Jost e Scheer (2002), Khan (2004), Muehlen & Ho (2005), Schurter (2006), Jeston e 



 

50 

Nelis (2006), Havey (2006), Smith e Fingar (2007) e Baldam (2007). Este trabalho 

retrata os modelos propostos por: Burlton (2001), Khan (2004), Jeston e Nelis (2006), 

Smith e Fingar (2007) e Baldam (2007). 

 

3.3.1 Modelo de Burlton 

 Burlton (2001 apud CARRARA, 2011) define um framework para gestão de 

processos, que apresenta a interligação de etapas com os chamados saltos dentro da 

estrutura, as etapas são: 

• Contexto de negócios – estabelece um scorecard de medições para 

monitorar indicadores de desempenho de negócios; 

• Arquitetura e alinhamento – processos de negócios são mapeados como 

uma arquitetura de processos, na qual então é feita uma referência cruzada 

com outras arquiteturas mais amplas da organização para outros ativos 

como infraestrutura, tecnologia e recursos humanos; 

• Visão – os stakeholders do processo escolhido são identificados e sua 

necessidade deste processo é documentada para definir os critérios de 

avaliação para posteriormente selecionar e desenvolver soluções de melhor 

encaixe; 

• Entendimento – descoberta de pontos fortes e fracos dos métodos atuais de 

trabalho; 

• Renovação – juntamente com a fase de entendimento são feitas pesquisas 

em outras organizações que tiveram sucesso com mudanças de processo 

similares às vistas na organização em questão; 

• Desenvolvimento e Implantação – organização constrói ou adquire a 

capacidade reutilizável necessária para funcionar no novo mundo de 

processos. Direcionamento necessário relacionado ao processo, incluindo 

regras e procedimentos; e, 

• Melhoria Contínua e Educação – a organização continua a executar a 

maioria das atividades que fez no projeto de renovação, mas em escala 

reduzida. Avalia regularmente o desempenho utilizando feedback de 

stakeholder e métricas mais formais que agora fazem parte do scorecard. 

 A Figura 3.4 apresenta o modelo proposto por Burlton. 
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Figura 3.4: Interligação entre etapas do modelo de trabalho BPM proposto por Burlton. 

Fonte: (BURLTON, 2001 apud CIARELLI, 2009). 
 

 Ao avaliar o modelo de Burlton é possível constatar que a proposta apresenta 

como ponto forte a etapa de renovação, onde é possível copiar boas práticas que 

obtiveram sucesso, não correndo o risco da entropia. 

  

3.3.2 Modelo de Khan 

 Khan (2004, apud FONTANA, 2009) apresenta o modelo cíclico para definir o 

seu modelo de processo de negócio. Inicia-se na criação de modelo, posteriormente a 

criação do processo de automação, seguido pela gestão e pela otimização, retornando 

sempre a um novo modelo o que caracteriza um ciclo de melhoria do processo contínuo. 

A Figura 3.5 apresenta a proposta de Khan. 

 
Figura 3.5: Modelo cíclico de BPM proposto por Khan. 

Fonte: (KHAN, 2004 apud FONTANA, 2009). 
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 Ao avaliar o modelo de Khan é possível constatar que a proposta apresenta 

como ponto forte a semelhança com o PDCA7 e sua simplicidade.  

 

3.3.3 Modelo de Jeston e Nelis  

 Jeston e Nelis (2006 apud CIARELLI, 2009) apresentam um modelo de 

implementação da BPM constituído de dez fases conhecido como 7FE Project 

Framework, as fases são: 

• Estratégia da organização – comunicar para todos os envolvidos 

principalmente funcionários e gerentes, a estratégia, visão e objetivos da 

empresa; 

• Arquitetura do processo – criar uma arquitetura para o processo, 

estabelecendo regras, princípios, diretrizes e modelos para implementar a 

BPM;   

• Plataforma de lançamento – selecionar onde começar o projeto BPM dentro 

da organização, efetuar o alinhamento dos objetivos do processo com a 

estratégia da empresa e estabelecer o projeto, escopo, time; 

• Entender – entender o negócio e o ambiente em questão; 

• Inovar – aproveitar inovações geradas na fase de entendimento do negócio, 

e da mesma forma estabelecer medidas para comparação e escolha do 

melhor processo; 

• Desenvolver – construir o projeto BPM, tanto a parte de TIC, como a parte 

física e pessoal; 

• Pessoas – assegurar que as atividades e trabalhos estão bem definidos 

dentro da empresa, visto que as pessoas é que fazem o projeto BPM 

funcionar; 

• Implementar – os aspectos do projeto estão bem definidos e prontos para 

entrar em prática; 

• Entender o valor – entender o valor agregado e os benefícios trazidos pelo 

projeto de negócio; e, 

• Desempenho sustentável – o time de projeto deve trabalhar utilizando a 

estrutura determinada para que isto se torne parte to trabalho cotidiano da 

                                                                 
7 Ciclo PDCA (plan, do, check, action) idealizado por Deming (1990). 
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empresa, além de entender que todo processo deve passar por melhorias ao 

longo dos anos. 

  O framework 7FE leva este nome devido ao fato de englobar quatro ‘Fs’ 

(Foudations, Findings and Solutions, Fulfillment, Future), que se relacionam com as 

dez fases existentes da seguinte forma:  

• Os projetos devem ter uma base relacionada com as estratégias da empresa; 

• Cada projeto deve ser analisado, entendido e solucionado; e, 

• As pessoas e a empresa devem se desenvolver juntas e finalmente 

transformar todo este gerenciamento de negócios em uma tarefa normal do 

dia a dia. 

  Também, o nome do framework inclui três ‘Es’ que são considerados aspectos 

essenciais para alcançar o desempenho sustentável, sendo eles:  

• Liderança – um programa que propõe mudanças como a implementação do 

BPM necessita receber suporte e total envolvimento da liderança; 

• Gerenciamento de Mudança de Pessoas – as pessoas precisam estar 

dispostas a mudar e aceitar um novo processo de trabalho; e, 

• Gerenciamento de Projetos – conhecimentos de gerenciamento de projetos 

sempre são fundamentais quando um processo BPM é aplicado. 

 A Figura 3.6 apresenta modelo proposto por Jeston e Nelis. 

 

Figura 3.6: 7FE Project Framework. 
Fonte: (JESTON et al., 2006 apud OLIVEIRA APARECIDA, 2011). 
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 Ao avaliar o modelo de Jeston e Nelis é possível constatar que a proposta é 

abrangente, isto é, engloba desde a visão estratégica da empresa como as ferramentas de 

TIC bem como as pessoas participantes no processo.  

 

3.3.4 Modelo de Smith e Fingar 

Smith e Fingar (2007 apud TESSARI, 2008) propõem um modelo de ciclo de 

vida dividido em oito capacidades: descoberta, modelagem (design), distribuição 

(deployment), execução, monitoramento, interação, controle, análise do processo e 

otimização. A Figura 3.7 apresenta estas capacidades que podem vir a ser um processo 

de negócio gerenciado. 

 
Figura 3.7: Modelo de Smith e Fingar do ciclo de vida de processos BPM. 

Fonte: (SMITH et al., 2007 apud TESSARI, 2008). 
 

Smith e Fingar (2003 apud CARRARA, 2011) afirmam que a habilidade da 

organização em mudar o processo torna-se mais importante do que aquela para criá-lo, 

visto que a mudança gera condições para que toda a cadeia de valor seja monitorada, 

melhorada e otimizada de maneira contínua. Esta habilidade da organização é o que a 

leva a moldar seus processos para o atendimento a demandas internas ou externas e que 

corroboram para uma melhor eficiência e diferenciação. 

 

3.3.5 Modelo de Baldam 

 Baldam (2007) propõe um modelo baseado na notação usada por Kirchmer 

(2006) e por Jost e Scheer (2002), incorporando à representação de Muehlen e Ho 

(2005), onde descreve um modelo cíclico de quatro etapas para o ciclo de vida do BPM, 

são elas:  
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• Planejamento – serão selecionados os processos críticos da organização e 

será realizado o alinhamento dos processos à estratégia da organização. 

Comporta as etapas de definição dos processos chave para a estratégia da 

organização, levantar os principais pontos fracos dos processos em uso na 

organização, identificar oportunidades, perceber que processos sem 

problemas podem sofrer melhorias, preparar a visão global do processo, 

classificar os pontos que merecem atenção e colocá-los em prioridade, 

indicar à equipe da BPM as diretrizes e especificações desejadas, e planejar 

e controlar as tarefas necessárias à implantação; 

• Modelagem e Otimização de Processos – são realizadas a modelagem do 

estado atual do processo (As Is) e a otimização e modelagem do estado 

desejado do processo (To Be), quando aplicável; 

• Execução de Processos – onde os usuários do sistema entrarão em contato 

com o projeto da BPM. Nesta etapa é realizada a implantação dos novos 

processos de acordo com as especificações previamente obtidas através da 

etapa de planejamento; e, 

• Controle e Análise de Dados – onde é possível obter informações sobre os 

processos implementados para utilizá-las na elaboração de indicadores de 

comparação com os antigos processos, possibilitando a compreensão e 

avaliação dos cenários propostos.  

 A Figura 3.8 ilustra as entradas, saídas e o fluxo existente entre as etapas. 

 
Figura 3.8: Ciclo da BPM adotado por Baldam. 

Fonte: (BALDAM, 2007). 
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 Ao avaliar o modelo sugerido por Baldam é possível constatar que a proposta 

tem como ponto positivo a descrição explicita das ações que ocorrem dentro de cada 

etapa como também as entradas que às alimentam. Assim não há necessidade de mapear 

todos os processos, devendo se organizar e priorizar os processos para manter um foco e 

obter resultados palpáveis.  

 

3.4 Considerações Finais do Capítulo 

 

 O estabelecimento de processos de trabalho na administração corporativa 

provou-se um eficiente instrumento para o aumento da produtividade, otimização de 

resultados e minimização de retrabalho e custos, por meio da padronização de 

atividades e fluxos que diminuem as incertezas e os riscos de um determinado processo 

produtivo.  

 Este capítulo apresentou alguns modelos de ciclo de vida BPM, ressaltando que 

nenhum modelo existente tem a pretensão de corresponder à realidade de todas as 

organizações, sendo impossível prever, a partir de um simples esquema teórico, como se 

dará efetivamente a BPM. Os modelos servem como valiosas orientações para iniciar a 

prática.  

 O Quadro 3.2 apresenta a correspondência entre as fases do ciclo de vida BPM, 

apresentadas pelos autores citados neste capítulo, em relação às fases de ciclo de vida 

sugerida pela ABPMP (2009).  

Quadro 3.2: Análise comparativa entre propostas de ciclo de vida BPM e o ciclo de vida ABPMP. 

 

  

 Na proposta de Burton (2001), a fase de Desenvolvimento e Implantação 

absorve as atividades das fases Desenho e Modelagem, e Implantação da ABPMP. O 
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mesmo acontece com a fase de Melhoria Contínua e Educação, que absorve as fases de 

Monitoramento e Controle, e Refinamento da ABPMP. Khan (2004) não apresenta fase 

correspondente às fases de Planejamento e Análise da APBMP. Jeston e Nelis (2006) as 

fases de Entender o Valor e Desempenho Sustentável absorvem as atividades das fases 

de Monitoramento e Controle, e Refinamento da ABPMP. Smith e Fingar (2007) não 

apresenta fase correspondente à fase de Planejamento da APBMP. Na proposta de 

Baldam (2007) a fase de Modelagem e Otimização do Processo e Refinamento, 

absorvem as atividades das fases de Análise, Desenho e Modelagem, e Refinamento da 

ABPMP.  

 Os novos desafios impostos às organizações as organizações públicas, como a 

Lei de Acesso a Informação, impulsionam a inserção da BPM como um mecanismo 

cotidiano de gestão destas organizações. Entretanto, a adesão da BPM como uma 

ferramenta de gestão não é trivial, os problemas mais comuns são a falta de 

padronização nas ações de processos, a falta de métodos, o não alinhamento dos 

processos com os objetivos estratégicos da organização e a ausência de uma adequação 

das TIC para subsidiar esse novo formato de gestão. Esses motivos tornam a busca pela 

governança da BPM uma prioridade. 

 O capítulo 4 apresenta as metodologias e ferramentas para implantação da 

BPM, como também alguns modelos de governança da BPM, visto que, uma vez 

instituída a BPM, é preciso melhorar os processos e a gestão destes continuamente e 

desta forma obter os retornos desejados para a organização.  
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CAPÍTULO 4 

 

METODOLOGIAS, FERRAMENTAS E GOVERNANÇA BPM 

 

 Neste capítulo serão apresentadas algumas metodologias para implantação da 

BPM, visto que, o uso de método traz segurança para qualquer operação à medida que 

enfatiza as regras, organiza as atividades e introduz a noção de repetições de uma 

experiência bem sucedida. Também serão abordadas as principais propostas de 

governança da BPM encontradas na literatura, além das ferramentas que subsidiam e 

facilitam a implantação da BPM.  

 

4.1 Método e Metodologia   

  

 Metodologia é uma palavra composta por três vocábulos gregos: meta (para 

além de), odos (caminho) e logos (estudo). A metodologia é o conjunto de métodos que 

regem uma investigação científica. A palavra método, do grego methodos (método), 

guarda muito de sua raiz etimológica, em função da qual mantém o caráter de ser uma 

perseguição de algo (AURÉLIO, 1986). 

  Há uma discussão na ciência a respeito das palavras metodologia e método. 

Elas são largamente utilizadas como sinônimos, embora seja importante destacar a 

diferença entre as duas. A metodologia é o estudo da melhor maneira de abordar 

determinados problemas, ela não procura soluções, mas contribui na escolha das 

maneiras de encontrá-las integrando os conhecimentos adquiridos sobre os métodos em 

vigor nas diferentes disciplinas científicas ou filosóficas. A metodologia conduz toda a 

elaboração do método que será empregado na resolução de um determinado problema. 

No sentido literal, metodologia é a ciência integrada dos métodos (PAULI, 1997).  

 O método é o caminho racional do espírito para descobrir a verdade ou resolver 

um problema. Os verdadeiros métodos evoluem porque os problemas evoluem 

constantemente, aquilo que pode ser considerado um método em um determinado 

momento, em outro momento pode deixar de ser considerado como tal. Um método é 

relativo a uma determinada categoria de problemas, quando é utilizado na resolução de 

um determinado problema não deve ser considerado como a uma única rota a seguir, 

mas deve ser encarado como um dos caminhos. O método não é por si só, um meio 



 

59 

garantido de não haver erros, mas seu uso possibilita o máximo de oportunidades de 

sucesso em uma determinada operação. Qualquer trabalho realizado pelo homem tem 

por de trás um método que ajuda a resolver os problemas e alcançar um objetivo 

desejado (PUC-RIO, 2012).  

  

4.2 Metodologias para Implantação da BPM 

 

 De forma a viabilizar a implantação da BPM dentro das organizações, alguns 

frameworks já foram propostos. As seções a seguir apresentam algumas dessas 

propostas. 

 

4.2.1 Metodologia Proposta por Cruz   

 Cruz (2008) frisa a necessidade de se ter uma metodologia para condução de 

um projeto da BPM. A Figura 4.1 apresenta a estrutura genérica para nortear o método a 

ser utilizado em uma implantação BPM.  

 
Figura 4.1: Estrutura genérica para implantação da BPM proposta por Cruz. 

Fonte: (CRUZ, 2008). 
 

 As atividades relativas às primeiras quatro etapas, são (CRUZ, 2008 apud 

CARRARA, 2011):  

• Análise inicial das necessidades (ou do problema) – análise, proposta e 

palestras;  

• Documentação, desenho e análise do processo atual – entrevistas, reuniões 

e documentação; 
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• Análise, redesenho, modelagem e criação do novo processo – entrevistas, 

reuniões e criação; e 

• Implantação do novo processo – treinamento, implantação, 

acompanhamento e coleta de dados. 

 

4.2.2 Metodologia Proposta por Chang  

 Chang (2006), propõe uma metodologia de implementação genérica BPM que 

contém seis fases, sendo as duas primeiras (confirmação e pesquisa) são executadas de 

forma linear e as quatro fases seguintes (análise, projeto, implementação e apoio) 

formam um ciclo iterativo com foco em um pequeno conjunto de processos 

identificados na fase de pesquisa e que devem ser geridos como um projeto. Porém, na 

fase de apoio o processo deverá ser monitorado e controlado, o que torna esta fase 

contínua. A Figura 4.2 ilustra as seis fases propostas por Chang para implantação da 

BPM e demonstra o ciclo iterativo que atua nas fases 3, 4, 5 e 6. 

 
Figura 4.2: Metodologia de implementação BPM proposta por Chang. 

Fonte: Adaptado de (CHANG, 2006). 
 

  A seguir as fases serão detalhadas: 

• Confirmação – a organização compromete-se com a gestão por processo 

através de alinhamentos organizacionais e direção estratégica;  
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• Pesquisa – a organização determina os processos de negócio existentes e 

seleciona uma ferramenta para auxiliar na gestão de processos (como por 

exemplo: BPMS) e prepara-se para a mudança nos processos de negócio;  

• Análise – o ciclo com a equipe do projeto e iniciado pela abertura do 

projeto e a definição das métricas de desempenho atual do processo; 

• Projeto – o processo To Be é otimizado e arquitetado, as métricas 

empregadas são definidas durante esta fase; 

• Implementação – a solução de processo é construída, testada e os usuários 

são treinados; e, 

• Apoio – o desempenho do processo é monitorado, a coleta da estatística é 

feita sobre as instâncias do processo para efetuar a comparação com as 

metas de desempenho estipuladas. Caso haja distorções são implementadas 

melhorias para dos processos que está sendo apoiado. 

 
4.2.3 Metodologia Proposta por Sordi 

 Sordi (2005) apresenta seis atitudes importantes para organizações que desejam 

se reestruturar para fazer gestão por processo de negócio, são elas: 

• Desenvolvimento da cultura de gestão de processos de negócio – é 

fundamental que o comitê diretivo da organização tenha entendimento dos 

principais benefícios e dificuldades para implantar a gestão por processo. 

Uma das principais dificuldades é a remoção das barreiras 

intraorganizacionais e interorganizacionais. Entretanto esse aprendizado 

organizacional pode ser desenvolvido através de seminários, cursos e 

apresentação de casos de sucesso. Todos os integrantes da organização 

devem ser envolvidos, como também os clientes, fornecedores e parceiros; 

• Identificação e seleção de processo de negócio – para evitar riscos, sugere-

se começar o processo de mudança por um processo que não seja crítico. 

Uma boa estratégia é aproveitar a oportunidade de implantação de projetos 

que podem acomodar a gestão de processos, alguns exemplos desses 

projetos: gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM), 

gerenciamento da cadeia de suprimentos (SCM), gerenciamento do ciclo de 

vida do produto (PLM). A gestão de processos já faz parte da proposta dos 

projetos citados acima, embora muitas vezes suas atividades sejam 

negligenciadas; 
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• Preparação da equipe multidisciplinar para o projeto do novo processo de 

negócio – primeiramente é preciso definir os participantes da equipe, para 

em seguida treina-los na metodologia, nas técnicas, nos conceitos e nas 

ferramentas a serem utilizadas ao longo do projeto. O gestor do processo 

deve ser alguém da área fim onde está o processo e o gerente de projeto 

deve ser alguém com experiência na condução de projetos corporativos. O 

treinamento deve ser iniciado por conceitos básicos de gestão por processo, 

este deve ser ministrado para todos os envolvidos. A depender da 

metodologia adotada é sugerido um conjunto de técnicas para uma 

determinada atividade, para tanto, se faz necessário definir o perfil do 

profissional adequado para atividade e o treinamento nas ferramentas; 

• Levantamento e documentação do processo atual – o entendimento da 

situação atual (As Is) é necessário pelo fato de que a equipe apenas poderá 

propor alterações e melhorias a partir do reconhecimento do estágio atual 

do processo. A documentação gerada do processo atual traz bons resultados 

no tocante a nivelamento de conhecimento do processo por parte da equipe 

e de toda a organização. Essa fase visa levantar os seguintes dados sobre o 

processo: o fluxo de atividades; as regras de negócio; a estrutura 

organizacional envolvida; os problemas e oportunidades; as tecnologias 

empregadas, inclusive os sistemas de informação; os recursos humanos 

envolvidos; os produtos e serviços gerados para os clientes; as entradas e 

insumos; e, os indicadores de desempenho. Nesta fase é importante 

descobrir os problemas de integração ente os sistemas de informação, uma 

técnica recomendada para esse propósito é a matriz de relacionamento 

CRUD8 (create, read, update e delete); 

• Análise e reestruturação do fluxo de execução e ambiente de gerenciamento 

do processo de negócio atual – existe a necessidade de se visualizar o novo 

processo sob a ótica de uma camada de regras de negócio, que orquestra a 

execução dos diversos softwares, com possibilidade de discutir a 

substituição ou aprimoramento de alguns deles. Entretanto, sempre dentro 

do pressuposto de combinar e reaproveitar os sistemas legados. Os 

                                                                 
8 Matriz CRUD relaciona as entidades com os processos que as utilizam, indicando pelas letras CRUD se 
o processo Cria, lê (Read), altera (Update) ou apaga (Delete) a entidade. Uma de suas características é 
que pode ser construída com vários pares de linha x coluna, dependendo do tipo de abstração que está 
sendo usado (XEXÉO, 2004). 
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softwares BPM introduzem e possibilitam a lógica de orquestração dos 

diversos sistemas. Nessa fase podem ser obtidas decisões do tipo: deixar de 

realizar um procedimento (software) em consequência de não executá-lo ou 

por sua simplificação de algoritmo; implementar uma sequencia mais 

apropriada para integração de sistema; e, fornecer recursos para 

acompanhamento eficaz da execução de instância do processo de negócio. 

Como resultado dessa fase, deve-se ter especificado no ambiente BPM os 

fluxos de trabalho e as regras de encadeamento desses fluxos; e, 

• Adaptações necessárias nas tecnologias de integração e nos sistemas de 

informação – essa abordagem implica na existência de uma camada ou 

ambiente de integração que deve ser previamente estruturado e funcional 

antes de qualquer iniciativa de gestão de processos por meio da BPM. Por 

ser uma abordagem fundamentada na conservação dos sistemas de 

informação, é preciso reestruturá-los para que possam ser reusados na nova 

proposta de processo de negócio. 

 

4.3 Metodologia para Redesenho de Processo 

 

 A modelagem de processo é a fase do projeto que tem como um dos objetivos 

gerar o As Is.  No entanto, torna-se necessário adotar metodologias para redesenho de 

processo com o objetivo de gerar o To Be que incorpore as melhorias propostas. A 

seguir serão apresentadas as abordagens propostas por Harrington e a de Rummler e 

Brache. As duas apresentam vários pontos de convergência em termos de conteúdo e 

sequência lógica, variam apenas no peso relativo dado a cada etapa. 

 

4.3.1 Metodologia Proposta por Harrington  

 Harrington (1991 apud PINTO, 2012) define um método sistemático para 

auxiliar uma organização a fazer importantes avanços na maneira de operar e gerir seus 

processos empresariais, denominando-o de Aperfeiçoamento dos Processos 

Empresariais (APE). Ele sugere que se divida a hierarquia de processos em níveis 

distintos, desdobrando os macroprocessos da organização em uma abordagem 

considerada de cima para baixo, representando, em sequência, os processos, 

subprocessos e atividades, conforme a Figura 4.3 apresenta.  
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Figura 4.3: Hierarquia de processos. 

Fonte: (HARRINGTON, 1991 apud PINTO, 2012). 
 

 A divisão proposta é composta por processos, subprocessos e atividades, e tem 

o contraponto que é a possibilidade de se partir das atividades para os subprocessos e 

destes para os processos, ou seja, de baixo para cima. Essa possibilidade é facilitada 

pelo fato de as empresas dominarem suas atividades, apesar de não terem muitas vezes, 

a visão do todo. Esta abordagem garante que todas as atividades serão incluídas na 

análise além de explicitar problemas de duplicidade e de distorções organizacionais. 

Harrington também propõe dividir as etapas de sua sistemática de gestão de processos 

em cinco fases, são elas: 

• Organizando para o aperfeiçoamento – assegurar o sucesso, estabelecendo 

liderança, entendimento e comprometimento; 

• Entendendo o processo – entender os processos atuais em todas as suas 

dimensões; 

• Aperfeiçoando – aperfeiçoar a eficiência, a eficácia e a adaptabilidade dos 

processos empresariais; 

• Medição e Controle – implementar um sistema de controle do processo que 

possibilite aperfeiçoamento contínuo; e, 

• Aperfeiçoamento contínuo – implementar um processo de aperfeiçoamento 

contínuo.  

 As ações específicas da APE são:  

• Montar uma equipe executiva de aperfeiçoamento; 

• Designar um defensor do APE; 

• Entender a hierarquia do processo; 

• Treinar (educar) a equipe executiva de aperfeiçoamento; 

• Desenvolver um modelo de APE; 
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• Identificar os processos críticos; 

• Selecionar os processos para aperfeiçoamento; 

• Selecionar os donos do processo; 

• Selecionar os membros da equipe de aperfeiçoamento de processo; 

• Treinar a equipe de aperfeiçoamento de processo; 

• Definir limites definitivos do processo; 

• Mapear o processo; 

• Análise do processo, referente a tempo, custo e qualidade; 

• Estabelecer pontos de controle e laços de feedback; 

• Homologar o processo; 

• Desenvolver e implementar planos de aperfeiçoamento; 

• Elaborar relatórios de eficiência, eficácia e situação das mudanças; e, 

• Assegurar a adaptabilidade do processo. 

 Desta forma, Harrington propõe não apenas as fases para aperfeiçoamento dos 

processos como também as ações necessárias. 

 

4.3.2 Metodologia Proposta por Rummler e Brache  

 Rummler e Brache (1994 apud PINTO, 2012) sugerem uma metodologia 

genérica para criar processos ou melhorá-los. Os autores definem as seguintes fases: 

• Fase I – tem por objetivo selecionar os processos críticos e conquistar o 

apoio da gerência para o esforço de aperfeiçoamento. 

• Fase II – objetivo está em determinar as metas para o processo selecionado 

e designar a Equipe de Processo;  

• Fase III – tem por objetivo determinar como o processo atual funciona e 

identificar oportunidades para aperfeiçoamento (desconexões); 

• Fase IV – o objetivo é projetar um processo novo que atenda aos objetivos 

do projeto e elimine ou corrija as desconexões identificadas; e,  

• Fase V – tem por objetivo introduzir as mudanças necessárias à 

implementação do processo como deveria ser.  

 A Figura 4.4 ilustra as cinco fases citadas. 
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Figura 4.4: Fases de um projeto de aperfeiçoamento. 
Fonte: (RUMMLER e BRACHE, 1994 apud PINTO, 2011). 

 
 Ao final da aplicação dessa metodologia constitui-se um processo novo 

implementado, entretanto é preciso estabelecer a infra-estrutura para o gerenciamento 

contínuo de um processo, caso contrário, este entrará em deterioração rapidamente 

(RUMMLER e BRACHE, 1994 apud PINTO, 2011).  

 

4.4 Governança da BPM 

 

 A governança9 da BPM tem por objetivo organizar e ordenar a Gestão de 

processos nas organizações de forma a viabilizá-la como um elemento de gestão 

organizacional capaz de contribuir para o aumento do desempenho dos processos e, 

consequentemente da organização. (ELOGROUP, 2009).  

 Os princípios gerais para a execução de estratégias e tarefas de gerenciamento 

devem ser considerados quando da definição da governança de processo de negócio 

(BPG) para uma organização (BOSSIDY et al., 2002 apud KIRCHMER, 2010). São 

eles:  

• Conhecer a empresa e as pessoas; 

• Ter realismo; 

• Estabelecer metas e prioridades claras; 

• Recompensar os que praticam; e, 

• Expandir as capacidades dos funcionários. 

 As seções a seguir apresentam alguns modelos de governança propostos na 

literatura. É importante esclarecer que a governança da BPM ocorre sobre o ciclo de 

vida já instituído dentro das organizações. Em alguns modelos apresentados, o ciclo de 

vida está contido dentro da proposta de governança. 

 

                                                                 
9 Governança refere-se a todos os mecanismos que permitem que vários envolvidos numa organização 
avaliem alternativas de forma organizada, definindo direcionamentos, monitorando conformidade, 
desempenho e progresso, visando atender aos objetivos da organização (ISACA, 2012 apud PALMEIRA, 
2012). 
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4.4.1 Proposta de  Harmon  

 Harmon (2005 apud ELOGROUP, 2009) propõe um método para a gestão de 

processos, o BPTrends Process Change Methodology, organizado em partes. A primeira 

parte trata de implantação e manutenção da gestão de processos nas organizações. A 

segunda parte trata  de gestão dos projetos e das iniciativas de processos nas 

organizações e finalmente a terceira parte, on going,  trata sobre a execução e o 

acompanhamento dos processos. A Figura 4.5 apresenta as três partes da metodologia, 

sendo que a governança está apresentada na primeira parte do método juntamente com:  

• O entendimento do contexto organizacional;  

• A representação dos modelos de processos;  

• A definição de métricas para acompanhamento dos processos; e, 

• O alinhamento e definição da arquitetura. 

 
Figura 4.5: BPTrends Process Change Methodology. 
Fonte: (HARMON, 2005 apud ELOGROUP, 2009). 

 
A metodologia aponta a existência de três níveis de governança da BPM: um 

primeiro sendo o nível empresarial associado o desempenho organizacional, um 

segundo nível dos gestores de processos associado ao desempenho dos macroprocessos 

e a priorização de ações de melhoria e um terceiro nível dos supervisores de processo 

associado à eficiência e eficácia de cada uma das atividades dos processos. Com relação 

à estrutura funcional nos diferentes níveis (estratégico, tático e operacional), é 

estabelecida a necessidade de gestores para os processos, bem como a necessidade de 

constituição do comitê de processos e do escritório de processos.  

 

 

                           Níveis: 

             Empresarial -> 

 

                  Processo -> 

 

      Implementação -> 
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4.4.2 Proposta de Richardson 

 Richardson (2006) propõe um framework de governança de processos para a 

implantação bem sucedida da BPM nas organizações. Os fatores de sucesso 

identificados e apresentados são:  

• Definição de padrões – para a documentação dos processos levantados e 

dos métodos a serem adotados em cada uma das etapas do ciclo de vida dos 

processos; 

• Priorização dos projetos de processos – estabelecer critérios para a seleção 

e a priorização dos projetos de processos a serem realizados pela 

organização; 

• Definição de papéis e responsabilidades – definição formal e clara da 

atuação de cada um dos envolvidos com atividades relacionadas à BPM 

(patrocinador do processo, administrador do processo, gerente do processo 

e os componentes do escritório de processo); 

• Garantia do patrocínio junto à alta gestão – obter apoio de pelo menos um 

membro da alta gestão que possa legitimar a implantação e a realização das 

iniciativas referentes à gestão de processos e principalmente possa atuar na 

resolução de conflitos interfuncionais que possam surgir; 

• Implantação do Escritório de Processos – com a atribuição de identificar e 

priorizar os projetos de processos, manter a base de processos da 

organização, identificar e estabelecer boas práticas relacionadas à gestão de 

processos a partir da experiência acumulada, estabelecer as métricas e 

acompanhar o desempenho dos processos em conjunto com os 

administradores de processo. 

 Richardson apresenta cinco princípios de governança da BPM que fornecem 

uma base para facilitar a comunicação eficaz e a colaboração necessária para alcançar o 

sucesso em projetos de processos complexos. 

  

4.4.3 Proposta de Miers 

 Miers (2006) apresenta um método para a gestão de projetos de processos nas 

organizações, chamado de BPM Project Methodology. Sua proposta de governança da 

BPM é focada e restrita à governança dos projetos da BPM, isto é, em intervenções de 

melhoria em um determinado processo. Entretanto, são sugeridas as atividades para um 
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comitê de processos e para um escritório de processos, como também as 

responsabilidades de um gestor de processos. O modelo BPM Project Methodology é 

apresentado na Figura 4.6. 

 
Figura 4.6: BPM Project Methodology. 

Fonte: (MIERS, 2006). 

 Para garantir os princípios de governança adequadas é estabelecido o comitê de 

processos, que é responsável por definir prioridades fazer a seleção do projeto inicial da 

BPM. Uma vez que o escopo do projeto está acordado, é necessário desenvolver um 

caso de negócio utilizando as medidas e padrões de referência. O patrocínio executivo é 

uma necessidade visto que é comum haver obstáculos políticos para vencer. Quando os 

executivos se comprometem com o projeto é possível formar a equipe do projeto BPM. 

Antes de iniciar implementação é preciso ter tempo para realmente entender o processo 

e procurar oportunidades de melhoria. Tendo compreendido o processo uma  suite de  

solução BPM é escolhida como protótipo. É necessario buscar feedback constante dos 

usuários para garantir que a solução entregue é o que realmente desejam. Ao 

implementar, é preciso  medir os resultados e otimizar continuamente para incentivar 

uma cultura de interação e adaptação controlada. 

 Miers aponta algumas armadilhas que devem ser evitadas para não 

comprometer o sucesso do projetos da BPM, sendo elas: 

• Excluir qualquer uma das unidades de negócios afetados com o projeto; 

• Passar muito tempo na etapa de  modelagem do processo atual;  

• Não reavaliar as métricas; 

• Deixar de demonstrar os benefícios (desempenho) em pontos regulares de 

revisão do projeto;  

Reinicia o fluxo para 

os próximos processos  
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• Deixar de assegurar que os altos executivos entendam os novos recursos  de 

tecnologia envolvendo BPM e as implicações que isso tem na estratégia de 

negócios e gestão; 

• Focar em uma única abordagem de modelagem e excluindo outras  

abordagens que poderiam contribuir para uma melhor compreensão e 

melhores processos; 

• Acreditar que é possível desenvolver o sistema perfeito, pela primeira vez; 

• Esperar  que a empresa esteja comprometida no início do projeto; 

• Escolher um processo sem apoio do nível executivo; 

• Enfatizar que o projeto trás redução da força de trabalho; 

• Ignorar a formação e os aspectos mudança na gestão organizacional; 

• Automatizar um processo mal projetado; 

• Não trabalhar com consenso sobre a estratégia de negócios e prioridades do 

projeto; 

• Não identificar  um motor da BPM adequado que lide facilmente com o 

conteúdo, integra-se a aplicativos back-end, ou fornece uma infraestrutura 

voltada para o futuro processo de negócio oferecendo análises apropriadas; 

• Permitir que o escopo do projeto fique mal definido em consequencia de 

falha de comunicação no âmbito da equipe do projeto BPM ou da 

comissão; e, 

• Não  recrutar os membros com as capacidades corretas para integrar a 

equipe do projeto BPM. 

 Dessa forma, Miers foca na proposição de um método para condução de 

projetos de processos e no ciclo de melhoria contínua. 

 

4.4.4 Proposta de Hammer 

 Hammer (2007) propõe um framework para ajudar a planejar e implantar uma 

abordagem por processos a partir de níveis de maturidade em BPM, criando assim o 

Process and Enterprise Maturity Model (PEMM). Nesse modelo, são identificados dois 

conjuntos de fatores importantes para uma abordagem por processos, são eles: 

• Facilitadores – são fatores relacionados a cada um dos processos da 

organização: desenho dos processos, o executante dos processos, o 

responsável pelos processos e seus resultados, a infraestrutura de tecnologia 
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de informação e de recursos humanos que suportam os processos e as 

métricas utilizadas para avaliação do desempenho dos processos; 

• Habilitadores – são fatores relacionados à organização e que suportam uma 

abordagem por processos: liderança em processos, cultura, conhecimento e 

governança.  

 A avaliação é feita sobre os facilitadores e os habilitadores numa escala de 

quatro níveis de maturidade onde são geradas duas matrizes que apontam a maturidade 

de um processo de negócio e determinam como melhorar seu desempenho. A 

simplicidade do PEMM permite que a equipe interna da organização possa aplicá-la 

sem a dependência de especialistas.  

 

4.4.5 Proposta de Korhonen 

 Korhonen (2007) adverte que uma organização eficaz tem que ser ágil na 

resposta aos estímulos ambientais.  BPM visa proporcionar o aumento da agilidade da 

organização permitindo rápida remontagem de processos de negócios. 

 Entretanto não se pode alcançar a gestão de processos antes que todos 

envolvidos no processo compreendam o seu papel e as disciplinas necessárias. Ocorre 

que as empresas em sua maioria adotam o modelo organizacional hierarquico, cujo  

formato prejudica o aprendizado. Portanto como alternativa é sugerida a organização 

sociocrata,  que visa facilitar esse aprendizado dentro das empresas. 

 O modelo de governaça proposto  apresenta diferentes níveis de decisão dentro 

da organização (estratégico, tático, operacional e real-time) cada qual com o seu 

mecanismo de controle respectivo (contrato, coordenação, controle e modelo) que 

formam a estrutura de controle de requisitos (RCS). O modelo também possui quatro 

elementos funcionais definidos em sua estrutura. A Figura 4.7 apresenta o modelo. 

 
Figura 4.7: Estrutura de governança da BPM de Korhonen. 

Fonte: (KORHONEN, 2007). 
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 Os elementos funcionais são: 

• Comitê de Processos – está posicionado do nível estratégico de atuação e 

representa o patrocínio das iniciativas de processos na organização; 

• Escritório de Processos – posiciona-se no nível tático de atuação e sua 

responsabilidade é treinar e apoiar a execução dos projetos de processos; 

• Gestores de Processos – está posicionado no nível tático, tem a propriedade 

sobre os processos; e, 

• Projetos da BPM – posicionado no nível operacional, sendo sua 

responsabilidade, além de atuar nos processos, é a de implantar os projetos 

de processos. 

 

4.4.6 Proposta de  Jeston e Nelis  

 Jeston e Nelis (2008 apud ELOGROUP 2009) elaboraram o Management by 

Process Framework, cujo objetivo é ser um roteiro para a viabilização e implantação da 

gestão de processos como elemento de gestão cotidiano nas organizações. Além da 

governança, possui como dimensões: a estratégia, a execução de processos, a execução 

de projetos, ao desempenho dos processos, a capacitação das pessoas, a elaboração da 

tecnologia da informação e a liderança em processos. 

 A governança da BPM é definida como a gestão, a comunicação e o controle 

da gestão de processos dentro da organização, pois é o elemento que tem por objetivo 

garantir o bom desempenho processos, dos projetos de processos e da estratégia e o 

alinhamento desses entre si. A Figura 4.8 apresenta o framework. 

 
Figura 4.8: Management by Process Framework. 

Fonte: (JESTON et al., 2008 apud ELOGROUP, 2009). 
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 Na parte de governança da BPM do framework apresentado são colocados 

como componentes: os papéis e responsabilidades, a seleção desses papéis e 

responsabilidades, os mecanismos de controle utilizados para a gestão dos processos e a 

elaboração dos casos de negócio que permitam avaliar o resultado obtido com os 

projetos realizados sobre os processos. 

 

4.4.7 Proposta de Rosemann  

 Roseman (2005) propõe um framework elaborado com o objetivo de avaliar o 

estágio atual de maturidade da organização em gestão de processos e servir de modelo 

para orientar a evolução da gestão de processos e seus estágios.  

 É apresentado o centro de excelência BPM, grupo de apoio a BPM dentro da 

organização. Todos os serviços oferecidos pelo grupo são posicionados num diagrama 

de maturidade de duas dimensões,  a dimensão da demanda e a da capacidade. A 

demanda reflete o atual apetite organizacional para o serviço BPM  e a capacidade 

reflete o quanto a organização está capacitada para atender o serviço BPM.  Os 15 

serviços  relacionados a  BPM  que tem sua maturidade avaliada, são:  

• A avaliação da maturidade da BPM; 

• O alinhamento estratégico; 

• A modelagem de processos ; 

• A gestão de biblioteca/repositório; 

• A melhoria de processos; 

•  O desenho processos; 

• A automação de processos; 

• A gestão de projetos BPM; 

•  A governança de processos; 

•  A conformidade de processos; 

• O processo de medição de desempenho; 

• O processo forense (identifica as razões para falhas no processo); 

• O processo de educação/formação; e, 

• O processo de gestão de portfólio. 

 O serviço de maturidade tem como elementos de avaliação a governança, a 

cultura, as pessoas, os métodos, os sistemas de informação e o alinhamento estratégico. 

Fornece um importante ponto de partida para a identificação de prioridades da BPM e 
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um roteiro para implementação e evolução da BPM. Vale ressaltar que é o serviço de 

alinhamento estratégico que fornece uma sólida compreensão do estratégia 

organizacional e a forma como ele pode ser operacionalizada por diversos processos. 

 O serviço de governança é apresentado sobre dois aspectos: a governança 

relacionada ao conjunto de regras da gestão de processos e a governança dos processos 

propriamente dita. Os componentes que tem a sua maturidade avaliada são:  

• Papéis e responsabilidades nos processos – definição explicita das 

responsabilidades de todos os envolvidos e a definição da estrutura na qual 

eles estão dispostos;  

• Padrões de gestão – definição e documentação de padrões para execução da 

gestão de processos, e a definição de diretrizes para a medição de 

desempenho e estrutura de recompensa e remuneração; 

• Desempenho dos processos – garantir o alinhamento dos processos com os 

objetivos estratégicos da organização e garantir o desempenho dos 

mesmos; 

• Direitos de decisão da gestão de processos – definição dos processos de 

decisão explicitando os responsáveis por cada decisão; e, 

• Controles da gestão de processos – contempla os ciclos de revisão para 

garantir a manutenção e melhoria dos processos estabelecidos. 

 Os serviços BPM foram definidos para auxiliar as organizações com interesse 

em institucionalizar um programa da BPM, como  uma diretriz para especificar e 

melhorar os serviços do grupo BPM. A abordagem proposta baseada em portfólio 

permite a identificação individualizada de estratégias por serviço.  

 

4.4.8 Proposta de Spanyi 

 Spanyi (2010) define a governança da BPM como sendo a estrutura, as 

métricas, os papéis e as responsabilidades necessárias para medir, melhorar o 

desempenho e gerir os processos da organização, sendo fundamental para otimizar e 

viabilizar a melhoria de processos na organização. 

 Um conjunto de princípios é sugerido para nortear a elaboração de um modelo 

de governança, são eles: 

• O entendimento dos grandes processos da organização pelas lideranças;  
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• A necessidade de responsáveis pela gestão dos processos e de colaboração 

entre as áreas funcionais da organização deve estar explicitada;  

• Os processos devem ter seus desempenhos medidos tanto sob a perspectiva 

do cliente quanto pela perspectiva da organização; 

• A organização deve elaborar um plano que defina as prioridades para 

orientar e priorizar as iniciativas de melhoria dos processos; e, 

• A liderança da organização, a alta gestão, deve se preocupar em viabilizar e 

garantir os facilitadores necessários para a execução da gestão de 

processos.  

 O modelo de governança estabelece os padrões de modelagem, métodos e 

ferramentas, critérios para seleção e priorização de projetos de processos, papéis e 

responsáveis, a legitimação da autoridade do responsável por instituir a gestão de 

processos e a governança na organização, e a constituição de um escritório de processos 

que fornece um foco estratégico para a instituição da gestão de processos na 

organização. 

 

4.4.9 Proposta de Kirchmer 

 Kirchmer (2010) define governança da gestão de processos, como o conjunto 

de processos e regras que habilitam o ciclo de vida de processos na organização 

(estratégia, projeto, acompanhamento e execução), contribuindo para a excelência em 

BPM e a melhora do desempenho da organização.  

 O modelo Management Process Excellence (MPE) proposto por Kirchmer 

considera governança como elemento chave da estratégia BPM. Diante deste fato, a 

governança de processos deve envolver os seguintes pontos:  

• A definição de um nível agregado de macroprocesso; 

• A definição de objetivos estratégicos para os processos, de forma a permitir 

o desdobramento desses em indicadores para acompanhamento do 

desempenho; 

• A definição de papéis e responsabilidades para as atividades e serviços da 

BPM; 

• A definição de uma arquitetura de processos;  

• Infraestrutura para suporte a BPM; 
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• Um sistema de recompensa e reconhecimento para avaliação dos 

envolvidos alinhado com o desempenho dos processos; e, 

• A definição de diretrizes para a priorização e melhoria dos processos. 

 Kirchmer considera a agilidade e a inovação como sendo os principais fatores 

de sucesso de uma organização. Para garantir a sobrevivência de uma empresa, a 

inovação deve fazer parte do dia-a-dia dos negócios. A inovação tem duas direções 

principais, são elas:  

• Inovação do modelo de negócios (novo processo de negócios); e, 

• Inovação tecnológica. 

 O MPE apoia a inovação incentivando um foco de inovação em cada fase do 

ciclo de vida do processo. A gestão do processo é organizada de forma a fazer as 

mudanças necessárias, como por exemplo: 

• A identificação das áreas de inovação já na fase de estratégia de processo; 

• A aplicação do conceito da fábrica de processo no desenho, sendo um 

ambiente para apoiar o desenvolvimento e a reutilização sistemática de 

modelos de processos; 

• A utilização de flexíveis arquiteturas de automação, como SOA; e, 

• O uso de processos de medição de forma eficaz através de BAM.   

 A Governança de Processo de Negócio (Business Process Governance - BPG)  

é relevante para todas as fases do MPE (desenho, implementação, execução e  

monitoramento e controle de processo). Cada fase da MPE é guiada pela BPG levando a 

sua orquestração global. Portanto, BPG  assegura a sustentabilidade do processo de 

inovação e da melhoria contínua, concentrando-se na criação de valor para todas as 

partes interessadas, como clientes, parceiros de negócios, empregados e acionistas. O 

MPE é  mostrado na  Figura 4.9.  

 
Figura 4.9: Management Process Excellence (MPE). 

Fonte: (KIRCHMER, 2010). 
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 É sugerido que a BPG deva ser abordada através de um centro de excelência 

especializado (CoE), tais centros oferecem serviços de gestão de processos para as 

organizações, fornecem os critérios necessários, e impõem regras e diretrizes BPG. O 

CoE organiza o processo de gestão de processos e sua implantação na forma de um 

carteira de projetos. 

 

4.5 Ferramentas BPM 

 

 Fornecedores de tecnologia disponibilizam ferramentas que auxiliam 

organizações a gerenciar melhor seus processos de negócio suportados por estes 

produtos. Tipicamente, essas tecnologias envolvem ferramentas para projetar e modelar 

visualmente processos de negócio, simular e testar processos, automatizar, controlar e 

avaliar processos de negócio, fornecer feedback e relatar o desempenho processos. 

Essas funções resultaram em sistemas de gerenciamento de processos de negócio que 

fornecem uma plataforma integrada e completa da BPM, referida geralmente como 

BPMS (ABPMP, 2009).  

4.5.1 Sistema para Gerenciamento de Processo de Negócio  

 Um Business Process Management System (BPMS) representa a tecnologia 

responsável por implementar a metodologia BPM nas empresas (MENDES, 2007). Sua 

utilização impulsiona a implementação da BPM e é responsável por formar um canal 

único de comunicação, integrando pessoas ou sistemas. 

 BPMS são softwares que contêm três partes principais: um motor que executa 

modelos de processos de negócio, um conjunto de ferramentas que suportam totalmente 

o ciclo de vida do processo de negócio na sua totalidade e conectores que permitem que 

o BPMS interaja com outros softwares e programas necessários à execução do processo 

pelo motor do BPMS (BPMI, 2006). Alguns BPMS disponíveis no mercado: IBM 

Websphere, Oracle, jBPM, Bonita, Intalio e  Bizagi. 

  Segundo Chang (2006), sistemas BPMS ao permitirem a orquestração de 

atividades e sistemas em processos, conferem à organização que o adotou as seguintes 

capacidades:  

• Envolvimento mais próximo entre as equipes de negócio e de TIC no 

desenho de processos de negócio para execução via sistemas BPMS; 
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• Habilidade de integrar pessoas e sistemas que participam em um processo 

de negócio; 

• Habilidade de simular processos de negócio para desenhar processos 

otimizados para implantação; 

• Habilidade de monitorar, controlar, e melhorar processos de negócio em 

tempo real; e, 

• Habilidade de incorporar mudanças aos processos de negócio existentes em 

tempo real sem esforços complexos para conversão de processos. 

 Os principais componentes de BPMS centrado em processos são:  

• Modelador de processo de negócio; 

• Ferramenta de simulação;  

• Motor de execução de processos;  

• Ferramentas de interação humana (portal de trabalho); 

• Serviços de integração; e, 

• Monitor de processos. 

 Para que os processos modelados sejam executados pelo motor de execução 

nas ferramentas BPMS é preciso usar as linguagens de execução de processo de 

negócio, como a Business Process Execution Language (BPEL), que é um padrão 

proposto pela OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information 

Standards) que especifica ações para serem executadas por Web Services e permite 

codificar um processo de forma similar a um algoritmo (KO et al., 2009). 

 O motor de execução do sistema gerenciador de processos (máquina de 

orquestração) é responsável por instanciar 10o processo, executar sua instância, distribuir 

suas atividades entre os usuários, chamando outras aplicações para o cumprimento das 

tarefas, manter o histórico da execução da instância e gerenciar as exceções que 

ocorrerem durante a execução da instância do processo. 

 O modelo do processo deve conter todas as informações necessárias sobre o 

processo para que ele possa ser executado pelo motor de execução. Isso inclui 

informações sobre o seu início e término, as atividades e as regras para navegar entre 

                                                                 
10 A instância do processo representa uma ocorrência real de um determinado processo 
(HOLLINGSWORTH, 2004). 
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elas, as tarefas a serem alocadas para os usuários executarem e, as referências às 

aplicações que podem ser invocadas (HOLLINGSWORTH, 2004). 

 O monitor de processos BAM (Business Activity Monitoring) faz o 

acompanhamento, monitora e notifica os usuários de processos sobre os eventos 

(passados, presentes e futuros) relacionados aos processos em execução por meio de 

mecanismo de disparo e alertas que podem iniciar, interromper ou corrigir um fluxo de 

processo com base nas regras associadas a este processo (NGHIM, 2003 apud 

BARBARÁ, 2006). 

 

4.6 Considerações Finais do Capítulo 

 As metodologias aqui apresentadas, buscam o  desenvolvimento de um modelo 

que possa ser amplamente aplicado e que auxilie a estabelecer BPM como uma prática 

de gestão sustentável. De acordo com Carrara (2011), a renovação ou melhoria de 

processos consiste em uma metodologia cujos passos comuns, são: 

• Identificação dos processos da organização; 

• Priorização dos processos através de critérios;  

• Levantamento do estado atual de execução dos processos e seu 

mapeamento (atendendo às exceções que surgem e sempre as tratando 

como tais, porém sem as negligenciar); 

• Proposição de melhorias; e, 

• Implantação das melhorias. 

 Quando as organizações modelam seus processos, estão primeiramente se 

conhecendo, isto é, descobrindo e documentando seus processos. É criada uma rede de 

comunicação entre a organização e os cidadãos para melhor compreensão das 

necessidades mútuas, inclusive de acesso a informação. Desta forma, é possível 

enxergar a instituição como uma grande conexão de processos, que proporciona o 

entendimento dos fluxos de trabalho e seus responsáveis.  

 Após a adoção da BPM, um modelo de governança pode ser necessário na 

gestão dos processos implantados. Vários modelos são descritos na literatura, o quadro 

4.1 apresenta um resumo dos modelos de governança BPM discutidos neste capítulo.  
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Quadro 4.1: Resumo dos modelos de governança. 

Autor Nome do 
Modelo 

Principais Ideias da Proposta Papéis/Estrutura 
Funcional sugerida 

Harmon 
(2005) 

BPTrends 

Process Change 

Methodology 

Composto por três partes: implantação e 
manutenção, projetos de processos, execução e o 
acompanhamento dos processos. 

Gestor de processo, 
Comitê de processo 
e Escritório de 
Processo. 

Roseman 
(2005) 

-- É avaliada a maturidade de 15 serviços sob o 
aspecto da demanda e da capacidade da 
organização. A governança é um desses serviços, 
e seus componentes avaliados são: papéis e 
responsabilidades nos processos, padrões, 
desempenho, direito de decisão e controles. 

Centro de 
excelência.  

Richardson 
(2006) 

-- Apresenta cinco princípios: definição de padrões, 
priorização de projetos de processo, definição 
dos papéis, garantia de patrocínio, criação do 
escritório de processo. 

Patrocinador do 
processo, 
administrador do 
processo, gerente 
do processo e os 
componentes do 
escritório de 
processo. 

Miers 
(2006) 

BPM Project 

Methodology 
Passos: priorização de projetos de processo, 
desenvolver um caso de negócio para o  proceso 
escolhido, entender o processo, escolher a 
solução BPMS adequada e implementar.  foco na 
melhoria contínua através de medições e 
feedback de usuário. 

Comitê de 
processo, 
patrocinador e 
equipe de projeto. 

Hammer 
(2007) 

Process and 

Enterprise 

Maturity Model 
(PEMM) 

A identificação dos processos que necessitam ter 
seu desempenho melhorado é identificada a partir  
da avaliação da maturidade dos fatores da 
organização e dos processos. 

-- 

Korhonen  
(2007) 
 

-- Três níveis de decisão dentro da organização: 
estratégico, tático, operacional e real-time. Cada 
qual com o seu mecanismo de controle 
respectivo: contrato, coordenação, controle e 
modelo. 

Comitê de 
processo, Escritório 
de Processo, Gestor 
de processo e 
Projeto. 

Jeston e 
Nelis 
(2008) 

Management by 

Process 

Framework 

Governança como a dimensão que visa alinhar: 
estratégia, execução de processos, execução de 
projetos,  desempenho dos processos,  
capacitação das pessoas, tecnologia da 
informação e  liderança em processos. 

-- 

Spanyi 
(2010) 

-- Princípios sugeridos: entendimento da 
organização, identificar responsáveis, medir a 
desempenho de processos, priorização de 
processos e garantir facilitadores para execução 
da BPM. 

Escritório de 
processos. 
 

Kirchmer 
(2010) 

-- Propõe a governança para todas as fases do MPE: 
desenho, implementação, execução e 
monitoramento e controle de processo. A 
definição de um nível agregado de 
macroprocesso; Para tanto alerta sobre a 
necessidade de definir: objetivos estratégicos; e 
papéis e responsabilidades; arquitetura de 
processos; infraestrutura para suporte a BPM; um 
sistema de recompensa e reconhecimento para 
avaliação dos envolvidos alinhado com o 
desempenho dos processos; diretrizes para a 
priorização e melhoria dos processos. 

Centro de 
excelência 
especializado 
(COE). 
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 Os modelos de governança da BPM enfatizam a necessidade de apoio da alta 

gestão, a importância de definir papéis e atribuir responsabilidades e mecanismos de 

recompensa aos envolvidos no projeto BPM, a necessidade de priorizar os processos de 

forma a atender as estratégias da organização, as vantagens de se criar comitê e 

escritório de processos, o estabelecimento de indicadores de desempenho dos processos 

como ponto de partida para melhoria contínua e conhecimento do negócio.  

 A maior parte das propostas sugerem a criação de centro de excelência da BPM 

ou escritório de processo. Estes são adotados por organizações que desejam expandir 

iniciativas BPM para abranger toda a empresa. São indicados para organizações que 

buscam implantar três ou mais processos que precisam interagir com vários 

departamentos. Trabalhando em estreita colaboração com o patrocinador executivo, o 

centro de excelência BPM deve ser atribuído à responsabilidade pela definição e 

aplicação das regras de governança do processo. Uma vez que regras de governança do 

processo foram estabelecidas, estas regras devem ser institucionalizadas e 

automatizadas pelo centro de excelência (RICHARDSON, 2006). 

 Este capítulo apresentou conceitos base que irão fundamentar a proposta de 

metodologia de implantação da BPM em organizações públicas. Visto que, para 

implantar BPM nas organizações é preciso considerar que se trata de uma mudança de 

cultura com riscos envolvidos, não sendo aconselhável fazer essa transição de forma 

adhoc.  

 Como já colocado, os modelos de ciclos de vida e de governança BPM são 

importantes guias de referência para o que deve ser feito, porém é preciso estabelecer 

como fazer. O próximo capítulo apresenta a metodologia Gressus que estabelece como 

implantar BPM em organizações, abrangendo a elaboração do planejamento estratégico 

voltado para processos, à institucionalização do escritório de processos, a avaliação da 

cultura da organização, o projeto de processos e a gestão do processo melhorado. 
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CAPÍTULO 5 

 

METODOLOGIA GRESSUS 

 
 Este capítulo apresenta a metodologia Gressus

11
, desenvolvida com o intuito de 

guiar as organizações públicas que desejam implantar a gestão de processos de negócio, 

visando obter agilidade para se adequar as mudanças de processos subsidiadas por TIC. 

  

5.1 Estrutura da Metodologia Gressus  

  

 A metodologia define uma sequência de passos que deverão ser executados 

com o objetivo de se implantar a gestão de processos de negócio (BPM) na organização. 

A Gressus está estruturada em fases, etapas e atividades.  

 As fases representam o ciclo de vida da metodologia, desta forma a etapa 

Sensibilizar sobre BPM e Estruturar o Escritório de Processos são executadas na fase 

inicial de implantação da BPM. Entretanto, as etapas Planejar Projeto de Processo, 

Capacitar em Processos, Modelar Processos, Melhorar Processo e Implantar Processos 

devem ser executadas na fase de projeto, onde se estabelecem período de execução, 

escopo e podem ocorrer de forma iterativa incremental a depender da quantidade de 

processos contidos no escopo do projeto.  A etapa Gerir Processos deve ser incorporada 

na rotina operacional, desta forma está disposta na fase de Contínua. Consequentemente 

dentro de cada etapa é executado um conjunto de atividades.  

 As  etapas que compõem a estrutura da metodologia Gressu, são: 

• Sensibilizar sobre BPM – Disseminar o conceito BPM entre os 

colaboradores da organização e convencer o alto escalão a investir nesta 

mudança organizacional, inclusive na criação de um escritório de 

processos; 

• Estruturar o Escritório de Processos – Formalizar o escritório de processos 

para direcionar a implantação de BPM na organização e executar os 

projetos de processos; 

•  Planejar Projeto de Processos – consiste em selecionar os processos 

prioritários e na formalização do início do projeto; 
                                                                 
11 Gressus vem do Latim e significa Passos. 
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• Capacitar em Processos – consiste em preparar a equipe de processos nas 

competências necessárias; 

• Modelar Processos – consiste em levantar como o processo está hoje; 

• Melhorar Processos – consiste em propor as melhorias e adequações 

necessárias ao processo futuro;  

• Implantar Processos – consiste em substituir o processo melhorado pelo 

processo atual e coloca-lo em produção; e, 

• Gerir Processos – consiste em fazer o acompanhamento da execução dos 

processos a partir de seus indicadores. 

A Figura 5.1 apresenta as fases e etapas da metodologia Gressus.  

 
Figura 5.1: Metodologia Gressus. 
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 O Quadro 5.1 apresenta as atividades que estão contidas em cada etapa da 

estrutura da metodologia Gressus.  

Quadro 5.1: Metodologia Gressus para implantação de BPM. 

Fases  Etapas Atividades 
Fase Inicial Sensibilizar sobre BPM Efetuar Apresentações 

Estruturar o Escritório de Processos Definir Posicionamento do Escritório de 
Processos 
Definir Funções do Escritório de Processos 
Definir Recursos Humanos do Escritório de 
Processos 
Definir Recursos Tecnológicos e 
Ferramentas para o Escritório de Processos 
Elaborar Planejamento para o Escritório de 
Processos 

Fase Projeto Planejar Projeto de Processos Selecionar Processos 
Iniciar Projeto de Processos 

Capacitar em Processos Preparar Envolvidos no Processo 
Modelar Processos Levantar Processos 
Melhorar Processos Analisar Processo 

Verificar Padrões 
Definir Indicadores 

Implantar Processos Implantar Mudanças 
Finalizar Projeto de Processos 

Fase Contínua Gerir Processos Acompanhar a Execução dos Processos 

 

Nas seções a seguir serão detalhadas as etapas da metodologia Gressus. 

 

5.2 Etapa Sensibilizar sobre BPM  

 

 A BPM propõe mudanças na organização, desta forma a comunicação eficaz 

acerca das razões da mudança e suas reais necessidades são fundamentais e 

indispensáveis. As pessoas mais bem informadas poderão contribuir significativamente 

no processo, uma vez que são elas que executam as operações, que tomam as decisões e 

por fim são as pessoas que se comunicam e interagem entre si e com a organização, 

fortalecendo a cultura organizacional.  

 A metodologia Gressus sugere que os colaboradores das unidades responsáveis 

por processos sejam sensibilizados em relação aos conceitos da BPM, a partir de 

reuniões onde devem acontecer apresentações focando no objetivo e vantagens da 

modelagem dos processos como uma das principais atividades da BPM. Desta forma o 

objetivo é adquirir parceiros que colaborem com o projeto de processos em suas 

respectivas funções. A Figura 5.2 apresenta o detalhamento da etapa Sensibilizar. 
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Figura 5.2: Metodologia Gressus – Sensibilizar. 

 

 Os mecanismos sugeridos para serem usados nas reuniões são: exibição de 

vídeos, apresentações de slides contendo exemplos reais de processos da organização, 

entrega de kit’s com revista ilustrativa ou panfleto. Para complementar a sensibilização 

é recomendada a confecção de cartazes temáticos sobre BPM para colocação nos mais 

diversos pontos da organização e disponibilização de notícia no portal da organização 

divulgando a iniciativa BPM.  

 Para os gestores da administração a reunião deverá ter a pauta focada no 

desenvolvimento da cultura de gestão de processos de negócio, de forma que fique 

explicito que BPM é muito mais que modelar processos. É preciso assegurar que os 

gestores entendam as vantagens que BPM promove na estratégia de negócios e gestão 

administrativa.  

 

5.3 Etapa Estruturar Escritório de Processos  

 

 Para institucionalizar a gestão dos processos tornando-a efetiva na cultura da 

organização é preciso criar uma unidade que se responsabilize por inserir e gerir a 

prática de gestão de processos, neste sentido a metodologia Gressus propõe estruturar 

um escritório de processos. A Figura 5.3 apresenta o detalhamento da etapa Estruturar 

Escritório de Processos na metodologia Gressus.  
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Figura 5.3: Metodologia Gressus – Estruturar Escritório de Processos. 

 

 Para estruturar o escritório de processos é torna-lo capaz de conduzir projetos 

de processos é preciso executar as seguintes atividades: 

• Definir o posicionamento do escritório na organização; 

• Definir as funções do escritório de processos; 

• Definir os recursos humanos estabelecendo os perfis e competências 

necessárias; 

• Definir os recursos tecnológicos e ferramentas; e, 

• Elaborar o planejamento estratégico definindo principalmente a missão e os 

objetivos estratégicos de curto, médio e longo prazo a serem alcançados  

pelo escritório. Esta atividade é sugerida em caráter opcional. 

 A seguir serão descritas as atividades para estruturação do escritório de 

processos segundo a metodologia Gressus. 

 

5.3.1 Definir Posicionamento do Escritório de Processos  

 Primeiramente é preciso definir a subordinação do escritório de processos de 

forma estratégica para execução de suas atividades Neste sentido, recomenda-se 

posicionar o escritório de processos subordinado a unidade gestora de TIC, visto que, as 

responsabilidades atribuídas ao escritório exigem habilidades para manipular softwares 

de soluções BPM, conhecimento sobre sistemas legados da organização para possibilitar 

a integração com ferramentas BPMS, uso dos recursos computacionais de TIC e 

infraestrutura.    Fazendo parte da equipe de TIC o escritório ganha a agilidade que 

possivelmente não teria sendo cliente da área de TIC ou optando por criar uma equipe 

de TIC dentro do escritório de processos, o que resultaria em redundância de recursos.  
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 É possível definir a subordinação do escritório de processos de outras formas, 

como por exemplo, a unidade gestora máxima da organização, a unidade financeira e a 

unidade de planejamento, quando se trata apenas de modelar e gerenciar processos. 

Entretanto, quando o objetivo é a gestão de processos alinhada à soluções de TIC, é 

preciso considerar a necessidade de trabalhar em conjunto com a área de TIC. 

 O modelo do escritório recomendado é uma unidade que possui alternativas de 

aumento de capacidade produtiva, quando necessário, pois está relacionado com outras 

unidades organizacionais responsáveis por processos. Sua forma de atuação deve ser 

colaborativa, influenciando a coordenação de atividades e recursos, mesmo que de 

forma inicial. Está dividida em duas equipes: gestão de processos e projetos de 

processos conforme pode ser visto na Figura 5.4. 

 
Figura 5.4: Equipes do Escritório de Processo. 

 
 A gerência de processos é representada pelo gestor máximo do escritório de 

processos, sendo ele responsável pela implantação, manutenção de BPM na organização 

e liderança das equipes. A equipe de projetos de processos tem como atribuição a 

execução das etapas contidas na fase de projeto e a equipe de gestão de processos atua 

na etapa Gerir Processos, sendo essa uma etapa contínua. 

 

5.3.2 Definir Funções do Escritório de Processos  

 A função do escritório de processos é executar as etapas da metodologia 

Gressus.  Estas etapas são: 

• Planejar Projeto de Processos – consiste em selecionar os processos 

prioritários e na formalização do início do projeto; 
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• Capacitar em Processos – consiste em preparar a equipe de processos nas 

competências necessárias; 

• Modelar Processos – consiste em levantar como o processo está hoje; 

• Melhorar Processos – consiste em propor as melhorias e adequações 

necessárias ao processo futuro;  

• Implantar Processos – consiste em substituir o processo melhorado pelo 

processo atual e colocá-lo em produção; e, 

• Gerir Processos – consiste em fazer o acompanhamento da execução dos 

processos a partir de seus indicadores. 

 Estas etapas serão descritas de forma detalhada a partir da seção 5.4. 

 

5.3.3 Definir Recursos Humanos do Escritório de Processos 

 Para compor a equipe do escritório de processos são definidos três papéis: o do 

gerente de processos, o analista de processos e o analista de sistemas. O Quadro 5.2 

demonstra as equipes do escritório de processos, as atribuições de cada equipe, o perfil e 

competência dos profissionais que serão alocados nas equipes e o papel que esses 

profissionais assumirão.  

Quadro 5.2: Recursos humanos necessários para o escritório de processos. 

Equipe Atribuição Perfil/Competência Papel 
Gerência de Processos Gerir todas as 

atividades sob a 
responsabilidade 
do escritório. 

Conhecimento sobre o 
negócio,  técnicas e 
conceitos relacionados 
a BPM, gestão de 
projetos e bom trânsito 
organizacional. 

Gerente de 
Processos 

Projeto de Processos  Planejar Projeto 
de Processos; 
Modelar 
Processos; 
Capacitar em 
Processos; 
Melhorar 
Processos e 
Implantar 
Processos. 

Conhecimento em 
gestão de projetos, 
técnicas e ferramentas 
para gerir o ciclo de 
vida do processo.  

Analista de 
Processos  

 Gestão de Processos Gerir processos. Conhecimento em 
análise e programação 
de sistemas e 
ferramentas BPMS. 
 

Analista de 
Sistemas e 
Analista de 
Processos 

  

 Propõe-se para dimensionar o número de integrantes do escritório se basear no 

volume de processos da organização, mas para isso é preciso que a organização conheça 
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previamente este volume. Vale ressaltar que este levantamento é um dos objetivos da 

equipe que será formada, sendo assim, a maioria das organizações não dispõe desta 

informação na fase inicial. 

 Na ausência do volume de processos da organização é sugerido usar como 

referência o número de departamentos ou setores existentes na organização, visto que os 

processos embora sejam transversais aos setores, cada setor tem no mínimo um 

processo. Desta forma é possível concluir que quanto mais setores, maior o volume de 

processos na organização e consequentemente maior será a demanda para equipe do 

escritório de processos. 

  Considerando que a equipe do escritório de processos é responsável por 

executar tanto a fase de projeto quanto a contínua, conforme apresentada pela 

metodologia Gressus, uma boa prática da área de TIC, a programação em par, é 

sugerida para ser aplicada na condução dos projetos do escritório de processos. Desta 

forma, é necessário no mínimo um par de profissionais para conduzir cada projeto de 

processo e um par para gerir o processo na fase contínua.  

 Essa definição inicial de equipe é útil para conduzir os primeiros projetos e a 

partir do histórico desta experiência é possível estimar o prazo necessário para concluir 

um projeto com um par de profissionais. Conhecendo este prazo e de posse do volume 

de processos ou do número de setores da organização é possível dimensionar a equipe e 

optar pela melhor abordagem para conduzir os projetos na organização, isto é, projetos 

simultâneos ou projetos sequenciais. 

 É importante observar os fatores que influem no tamanho da força de trabalho: 

o tipo de produto ou de serviço, o regime de contratação, o horário dos turnos, a 

localização geográfica, o grau de estruturação da organização, limitações orçamentárias, 

pressões para reduzir custos ou prazo de entrega do serviço ou projeto. Portanto, é 

preciso avaliar o contexto de cada organização para poder dimensionar a equipe. 

 

5.3.4 Definir Recursos Tecnológicos e Ferramentas para o Escritório de Processos 

 Após a definição da equipe e das funções do escritório de processos é preciso 

estruturá-lo com os recursos necessários para que a equipe possa desenvolver suas 

atividades apoiada pelas melhores ferramentas e desta forma minimizar o esforço 

automatizando as tarefas possíveis e maximizando o controle e a gestão.  

 O Quadro 5.3 apresenta os recursos para estruturar o escritório juntamente com 

seus objetivos e características.  
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Quadro 5.3: Recursos tecnológicos e ferramentas necessárias para o escritório de processos. 

Recurso/Ferramenta Objetivo Característica 
Ferramenta para modelagem Construir BPD (Diagramas de 

Processo de Negócio). 
Suportar a BPMN, validar a 
sintaxe da notação, permitir 
integração entre os BPD e 
armazenamento em banco de 
dados. 

Ferramenta Gerenciamento de 
Tarefas 

Fazer a gestão das tarefas e dos 
artefatos gerados na execução 
dos projetos de processo. 

Possibilitar delegação de tarefas 
entre os membros da equipe de 
projeto e gerir a execução das 
mesmas. 

Ferramenta de Repositório Efetuar cópias de segurança das 
diversas versões geradas do 
projeto 

Permitir a integração entre as 
ferramentas de BPMS e 
gerenciamento de tarefas de 
forma que o armazenamento 
possa ser facilitado. 

Ferramenta de Planejamento Apoiar o planejamento e 
acompanhamento do cronograma 
do projeto. 

Prover o planejamento de tarefas 
conforme a estrutura analítica do 
projeto. 

Ferramenta BPMS Executar e monitorar processos. Ser integrada de forma a apoiar 
todo o ciclo de vida do processo. 

Portal, Blog ou Wiki Divulgar os BPD e andamento 
dos projetos de processo. 

Permitir acesso fácil pela 
comunidade, utilizar a 
infraestrutura que a organização 
já esteja implantada e 
incorporada à cultura 
organizacional. Ferramentas 
BPMS também disponibilizam 
em seus portais o BPD. 

Computador e projetor/televisão 
de tela grande 

Apoiar o desenvolvimento das 
atividades, como reuniões. 

Definir quando da aquisição. 

  

Os recursos e ferramentas citados no Quadro 5.3 apoiam a execução das 

atividades desempenhadas pelo escritório proporcionando uma melhor gestão de 

processos. Vale ressaltar, que a ausência da ferramenta BPMS não inviabiliza a BPM, 

mas com sua adoção a gestão pode ser facilitada.   

 

5.3.5 Elaborar Planejamento Estratégico para o Escritório de Processos 

 Essa atividade é sugerida em caráter opcional, visto que a metodologia Gressus 

prevê mecanismos para identificar os processos que necessitam ser melhorados em 

projetos prioritários. Entretanto, o objetivo desta atividade é elaborar o Planejamento 

Estratégico (PE) do escritório e assim alinhar os projetos do escritório aos objetivos e 

metas da organização, maximizando o uso dos recursos do escritório e viabilizando 

retorno de valor a organização. 

 Para tanto, é preciso que a organização tenha elaborado primeiramente o seu 

planejamento estratégico. Uma opção para organizações que ainda não tenham 

implementado seu PE, recomenda-se o uso do Modelo de Motivação do Negócio 
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(Business Motivation Model - BMM12), uma estrutura para desenvolver, comunicar e 

gerenciar planos de negócio de maneira organizada, sua especificação define um 

modelo em termos de fins, meios, influenciadores e avaliações e também incluem 

elementos de negócio (OMG, 2012).  Em relação aos seus termos, fim é uma posição 

que o negócio pretende alcançar, são categorizados em: 

• Resultado desejado – é um estado que a organização pretende manter ou 

sustentar, são suportados pelos objetivos e metas; 

• Visão – descreve um estado futuro que a organização deseja alcançar; 

• Meta – é uma declaração sobre uma condição que a organização pretende 

alcançar à longo prazo, deve ser estreita para poder ser quantificada pelos 

objetivos e indica o que precisa ser feito continuamente para alcançar a 

visão; e, 

• Objetivos – é uma declaração de um alvo atingível à curto prazo ao qual a 

organização pretende atingir para realizar suas metas, necessita ser 

mensurável e limitado no tempo, fornecendo base para medir se a meta está 

sendo alcançada. Os indicadores são medidos sobre os objetivos. 

 Já os meios podem ser qualquer dispositivo utilizado para atingir os fins, os 

meios são compostos por: 

• Missão – indica à operação contínua da organização, a missão coloca a 

visão em prática e é planejada através de estratégias. A missão é composta 

por uma ação, um produto ou serviço e o cliente ou mercado; 

• Cursos de ação – é um plano para canalizar esforços em direção a um 

resultado desejado, são compostos por estratégia que canaliza os esforços 

para alcançar as metas, e pela tática que é o detalhamento da estratégia que 

canaliza esforços em direção aos objetivos; e, 

• Diretivas – governam os cursos da ação, são compostas por regras de 

negócio e política de negócio. A política tem como objetivo guiar e 

governar a organização e as regras que viabilizam a sua execução 

formulada em resposta a uma oportunidade, ameaça, força ou fraqueza. 

 Os influenciadores são forças internas ou externas a organização que podem 

impactar os planos de negócio da organização, este impacto deve ser avaliado para saber 

                                                                 
12 O BMM foi desenvolvido pelo Business Rules Group (BRG) e sua primeira versão foi lançada em 
2000. 
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se afeta a realização dos meios ou fins. Os impactos potenciais são enquadrados em 

riscos e recompensas. 

 Desta forma, para organizações que ainda não tenham seu PE e optem por sua 

elaboração, sugere-se que sejam identificados no mínimo os termos fins e meios do 

BMM para que o escritório possa posteriormente elaborar o seu PE garantindo o 

alinhamento com o PE da organização.   

 

5.4 Etapa Planejar Projeto de Processos  

 

 Considerando que o escritório de processos está estruturado, então os projetos 

podem ser iniciados pelo órgão executor de projetos de processos. A primeira atividade 

da equipe é planejar o projeto, definindo os processos prioritários e formalizando o 

início do projeto. A Figura 5.5 apresenta o detalhamento da etapa Planejar Projeto de 

Processos. 

 
Figura 5.5: Metodologia Gressus – Planejar Projeto de Processos. 

 

 A seguir as atividades Selecionar Processos e Iniciar Projeto de Processos 

serão detalhadas. 

 

5.4.1 Selecionar Processos 

 É necessário estabelecer a ordem em que os processos da organização devem 

ser selecionados para fazer parte do projeto de processo.  O objetivo é concentrar a 

utilização de recursos e energia em processos que provoquem o maior retorno positivo 

para a organização. 
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 A metodologia Gressus define a prática de reuniões com a alta administração 

no início e término dos projetos de processo. Preferencialmente com a presença do 

gestor máximo da organização e os gestores de planejamento e administração com o 

propósito de alinhar os projetos de processo com o planejamento estratégico da 

organização.  

 Como consequência desta reunião espera-se ter uma orientação sobre processos 

que necessitam ser priorizados. Para tanto, a metodologia Gressus sugere que seja 

utilizada a ferramenta matriz de Gravidade, Urgência e Tendência (GUT) adaptada, 

conforme artefato Matriz GUT Adaptada apresentado no Apêndice A.  

 A matriz GUT é uma ferramenta usada para definir a prioridade entre diversas 

alternativas de ação. A gravidade (G) considera a intensidade e profundidade dos danos 

que o problema pode causar se não se atuar sobre ele; a urgência (U) considera o tempo 

para a eclosão dos danos ou resultados indesejáveis, se não ocorrer uma ação para atuar 

sobre o problema e, a tendência (T) considera o desenvolvimento que o problema terá 

na ausência de ação (MEIRELES, 2001). 

 A metodologia Gressus propõe uma adaptação da matriz GUT, adicionando 

mais três critérios: beneficiados, alinhamento estratégico e base jurídica. O critério 

beneficiados (B) considera o público que será favorecido pela melhoria no processo e, o 

alinhamento estratégico (AE) considera se a melhoria deste processo está de acordo com 

o planejamento estratégico da organização. A base jurídica (BJ) considera se o processo 

foi auditado pelos órgãos de fiscalização com indicação de necessidade de melhoria, se 

o processo necessita ser adaptado por força de lei ou decreto nacional ou para atender 

uma norma interna da organização. Os critérios são avaliados conforme uma escala que 

varia de 1 a 5, sendo que em:  

• Gravidade – são verificadas as consequências caso o processo não seja 

mapeado/melhorado: 1 – dano mínimo, 2 – dano leve, 3 – dano regular, 4 – 

grande dano ou 5 – dano gravíssimo;  

• Urgência – se refere ao tempo que levará para agravar o problema caso o 

processo não for mapeado/melhorado: 1 – longuíssimo prazo (mais de um 

ano), 2 – longo prazo (um ano), 3 – prazo médio (mais de seis meses), 4 – 

curto prazo (menos de seis meses) ou 5 – imediatamente (está ocorrendo); 

• Tendência – é avaliado o que acontecerá com o problema em virtude do 

processo não ser mapeado/melhorado: 1 – desaparece, 2 –  reduz 

ligeiramente, 3 –  permanece, 4 – aumenta ou 5 – piora muito; 
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• Beneficiados – são levantados quais grupos são impactados caso o processo 

seja mapeado/melhorado (gestores do processo, colaboradores da 

administração, docentes, discentes, comunidade externa):  1 – apenas um 

grupo, 2 – dois grupos, 3 – três grupos, 4 – quatro grupos ou 5 – todos os 

grupos citados;  

• Alinhamento Estratégico – é verificada se a melhoria do processo é uma 

ação que está alinhada ao planejamento estratégico da organização: 1 –  não 

consta, 2 – indiretamente  a médio ou longo prazo, 3 – indiretamente a 

curto prazo,  4- diretamente a médio ou longo prazo ou 5 –  diretamente  a 

curto prazo; e, 

• Base Jurídica – refere-se à existência de registro de exigência por melhoria 

do processo: 1 – não consta, 2 – recomendação de auditoria da 

Controladoria Geral da União (CGU),  3 –  adequação a norma interna 

(resolução ou portaria), 4 –  determinação do Tribunal Contas da União 

(TCU) ou 5 – adequação a decreto ou lei nacional. 

 Em relação ao critério base jurídica é importante esclarecer que os órgãos de 

regulamentação podem variar a depender do segmento da organização ou área de 

atuação, neste caso, os órgãos citados são passíveis de substituição. 

 Para obter a priorização dos processos é necessário primeiramente listar os 

processos que foram cogitados em reunião com administração, em uma segunda etapa 

deve-se pontuar os critérios de acordo com a escala. Na terceira etapa efetua-se a soma 

dos valores atribuídos aos critérios.  Os processos com os maiores valores devem ser os 

priorizados. O Quadro 5.4 apresenta um exemplo de priorização de processos. 

Quadro 5.4: Exemplo de priorização de processos. 

Número 

Processo 

Processo G U T B AE BJ Prioridade 

(G+U+T+B+AE+BJ) 

1 Processo 1 3 1 4 4 3 1 20 

2 Processo 2 5 5 3 4 3 2 22 

3 Processo 3 4 3 4 3 1 2 17 

4 Processo 4 3 1 3 4 3 1 15 

5 Processo 5 4 2 4 3 1 2 16 

  

  Conforme apresentado no Quadro 5.4 os processos devem ser modelados e 

melhorados seguindo a maior pontuação de priorização, no caso de empate, o mesmo 

será decidido baseado no nos critério definidos pelos participantes.  
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 No exemplo descrito no Quadro 5.4 a sequência sugerida para a execução do 

projeto de processo, é: processo 2, processo1, processo 3, processo 5 e processo 4.  

 

5.4.2 Iniciar Projeto de Processos  

 Após apuração do resultado da priorização de processos, os profissionais 

envolvidos com o processo selecionado precisam ser identificados e convidados para 

participar de uma reunião (preferencialmente não ultrapassando duas horas de duração) 

que dará subsídios para construção do termo de abertura do projeto e cronograma do 

projeto.  

 O Termo de Abertura, conforme consta no Apêndice B, deverá conter: a 

justificativa do projeto, o objetivo do projeto, a equipe do projeto com as funções de 

cada participante, o escopo do projeto esclarecendo qual a abrangência do processo 

selecionado a partir de seus subprocessos com suas respectivas complexidades que pode 

ser alta, média ou baixa e os riscos do projeto. De posse destas informações pode-se 

definir o cronograma das atividades. A metodologia de trabalho deve ser iterativa 

incremental, o que significa que o produto resultante do projeto será entregue em várias 

etapas que se complementam e não apenas uma entrega ao final do projeto. Para tanto, é 

necessário que a equipe estabeleça quais serão as entregas e prazos.  

 O cronograma deverá conter: o período que ocorrerá a capacitação dirigida aos 

envolvidos no processo, as datas das reuniões de trabalho com a equipe para 

desenvolver as atividades de modelar processos, melhorar processos e implantar com 

suas respectivas datas. Para dar suporte ao cronograma recomenda-se utilizar uma 

ferramenta de planejamento de projetos.   

 

5.5 Etapa Capacitar em Processos  

 

 Ao iniciar um projeto de processos é necessário considerar que os envolvidos 

no processo selecionado são profissionais com competências específicas para 

desempenhar as suas funções e possivelmente não conheçam os conceitos de BPM e 

não estejam capacitados para modelar processos. Desta forma, é preciso que adquiram 

conhecimento sobre BPM. A Figura 5.6 apresenta o detalhamento da etapa Capacitar 

em Processos. 
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. 

Figura 5.6: Metodologia Gressus – Capacitar em Processos. 

 

 Portanto, é preciso introduzir os fundamentos de BPM e de modelagem de 

processos para que os especialistas e donos do processo possam contribuir na execução 

do projeto. O objetivo é atingir um nível de participação em que os donos de processos 

possam opinar na modelagem dos processos que atuam e se possível se responsabilizar 

por esta atividade. A metodologia Gressus recomenda um Plano de Capacitação, 

conforme apresentado no Apêndice C, para conduzir a atividade de Preparar Envolvidos 

no Processo com um conteúdo programático, como: 

• Princípios e práticas da BPM; 

• Organização funcional X centrada em processos; 

• Abordagem para projetos de processos (metas para processos e designação 

de donos dos processos); 

• Fundamentos da BPMN; e, 

• Principais elementos do BPD. 

 A metodologia não impõe a delegação da atividade de modelagem aos donos 

ou especialistas do processo, mas é uma boa prática a ser adotada em organizações que 

desejam atingir maturidade em gestão de processos.     

  

5.6 Etapa Modelar Processos  

 A modelagem de processos visa entender a topologia dos processos de negócio 

representá-los em diagramas para facilitar o seu entendimento. A Figura 5.7 apresenta o 

detalhamento da etapa Modelar Processos. 



 

97 

 
Figura 5.7: Metodologia Gressus – Modelar Processos. 

  

 A atividade Levantamento de Processos tem o objetivo de captar como o 

processo ocorre de ponta a ponta e torná-lo explícito, visto que muitas vezes às 

organizações não tem o conhecimento sobre os mesmos.   

 Para revelar o processo é preciso identificar quais são os papéis exercidos 

(grupos de pessoas que tem responsabilidades neste processo) e como eles interagem, 

quais são as atividades desempenhadas por esses papéis e quais recursos são utilizados 

por essas atividades. Também é necessário levantar as regras (políticas, procedimentos e 

padrões) que o processo está submetido e finalmente identificar o produto que é gerado 

como saída. 

  A metodologia Gressus define que o levantamento do processo seja conduzido 

a partir dos processos maiores, dividindo-os em menores (visão top down), fazendo uso 

da abordagem centralizada e com coleta livre de informações (sem 

formulários/questionários pré-definidos), sendo assim os participantes devem ser 

motivados a questionar e complementar o BPD de forma colaborativa.   

 Para tanto, as reuniões iniciais devem ser conduzidas por um analista de 

processos que deverá utilizar o artefato de Apoio ao Levantamento, conforme 

apresentado no Apêndice D, contendo o nome do processo que está sendo modelado, a 

sua categoria (primário, suporte ou gerenciamento), como também o fluxo principal do 

processo.  Desta forma, é preciso identificar as atividades contidas no processo e seus 

atributos, são eles: 

• Quem executa a atividade?  

• Qual o número de envolvidos com a execução? 

• Qual recurso é produzido? 
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• Qual a duração da atividade? 

• Quais regras governam a atividade? 

• Quais são os sistemas de informação adotados? 

 De posse dessas informações é possível iniciar a modelagem do BPD As Is 

para representar o processo em nível de negócio, isto é, com baixa granularidade e sem 

representar as exceções (caminho de sucesso). Entretanto, caso já exista um 

entendimento mais profundo sobre o processo, deve-se modelar com alta granularidade 

e representando as exceções.  

 Quando necessário, pode-se fazer uso de forma complementar de uma 

abordagem descentralizada para levantar as informações.  Neste caso, o analista de 

processos deve fazer entrevistas com os especialistas no processo para juntar os 

fragmentos do processo. Esta entrevista pode ser apoiada por um questionário 

estruturado ou uma coleta livre. Após obter as respostas desejadas o analista pode 

completar o BPD e apresenta-lo em uma reunião centralizada para efetuar a 

homologação. 

 Recomenda-se que os arquivos gerados no projeto sigam um padrão que 

contenha a sigla da organização seguida do nome do projeto, exemplo: 

sigladaorganização_processo. O nome do BPD deverá conter o nome do projeto, o 

nome do processo em questão acrescido do tipo de modelo As Is, exemplo: 

nomeprojeto_nomeprocesso_asis.  

 É proposto que todos os BPD de um determinado projeto sejam armazenados  

de forma a possibilitar o reuso de subprocessos e a integridade entre os processos 

relacionados. O analista de processos é responsável por atualizar no repositório os BPD 

gerados.  

   

5.7 Etapa Melhorar Processos  

 

 Ao final do levantamento do processo tem-se como produto o BPD que permite 

a visão ponta a ponta do processo, explicitando o seu fluxo de atividades, informações e 

recursos. Entretanto, as organizações precisam inovar seus processos para se adaptarem 

aos novos cenários, atendendo as demandas dos seus clientes e prestando melhores 

serviços a sociedade. De posse do BPD modelo As Is é preciso fazer uma análise 

minuciosa de como ele está hoje e o que precisa ser melhorado.  
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 A metodologia Gressus define que esta etapa seja conduzida da mesma forma 

que a etapa de levantar processo, observando que o nome e as informações pertinentes 

processo devem ser registrados no artefato de Apoio a Melhoria, conforme apresentado 

no Apêndice E.  

 Para propor a melhoria do processo, as atividades analisar processo, verificar 

padrões e definir indicadores, devem ser executadas. A Figura 5.8 apresenta o 

detalhamento da etapa Melhorar Processos. 

 
Figura 5.8: Metodologia Gressus – Melhorar Processos. 

 

 A seguir as atividades Analisar Processos, Verificar Padrões e Definir 

Indicadores serão detalhadas. 

 

5.7.1 Analisar Processo 

 Nesta atividade, os participantes do projeto devem analisar as atividades e os 

fluxos desnecessários ou necessários e não contidos, as atividades que estão divergentes 

com as regras existentes, os recursos adotados para gerar o serviço/produto, os sistemas 

de informação que apoiam as atividades no processo. Esta atividade pode ser conduzida 

a partir da visualização do BPD modelo As Is e como guia podem ser feitos alguns 

questionamentos sobre as atividades, fluxos e atores do processo conforme descritos no 

artefato de Apoio a Melhoria. Após obter as informações necessárias sobre os 

questionamentos é possível construir o BPD modelo To Be, onde as melhorias serão 

apresentadas. 

 É recomendado que o nome do BPD modelo To Be utilize o mesmo padrão 

estabelecido para o modelo As Is, substituindo o tipo de modelo As Is por To Be ao final 
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do nome, exemplo: nomeprojeto_nomeprocesso_tobe, quando a ferramenta de  

modelagem utilizada não fornece suporte à versionamento é preciso gerir as várias 

versões do BPD acrescentando ao nome o número da sua versão. 

 Além do BPD modelo To Be, esta etapa deve gerar como saída, informações 

necessárias para subsidiar a execução das mudanças propostas no processo dentro da 

organização.  

  

5.7.2 Verificar Padrões  

 O objetivo desta atividade é fazer uma comparação (benchmarking) entre os 

processos da organização (As Is) e os contidos em bibliotecas de padrões de processo. 

Desta forma será possível verificar as melhores práticas para que sejam adotadas no 

processo melhorado. A metodologia Gressus propõe esta atividade em caráter opcional 

e quando executada deve ser feita concomitantemente a atividade Analisar Processo. 

 Algumas ferramentas de BPM contém biblioteca de processos, mas uma 

alternativa é consulta a biblioteca de padrões de processos PCF (Framework 

Classification Process), mantida pela APQC (American Productivity and Quality 

Center), uma instituição fundada em 1977, sem fins lucrativos e com propósito de 

desenvolver a melhoria de processos nas organizações.   A PCF está organizada em 12 

categorias sendo 5 para processos operacionais e 7 para processos gerenciais e de apoio. 

Sua estrutura é composta por categoria, grupo de processos, atividades e tarefas. 

Existem PCF específicas para algumas áreas de negócio, como por exemplo, educação. 

  

5.7.3 Definir Indicadores 

  Nesta atividade é preciso definir os possíveis indicadores de desempenho do 

processo, estabelecendo um mecanismo efetivo que possibilite o acompanhamento da 

execução do processo.  

 Baseada nas orientações de Tironi (1991), a metodologia Gressus recomenda 

que os indicadores sejam criados observando os seguintes requisitos:  

• O indicador seja referente às etapas principais do processo; e, 

• O indicador tenha o cálculo registrado e seus dados documentados para 

possibilitar o rastreamento. 

 Para a identificação dos indicadores do processo é sugerido verificar qual 

métrica é a mais representativa para o processo, algumas delas:  
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• O indicador pode ser baseado na métrica da qualidade (produto ou 

processo), para isto pode-se usar um percentual entre números verificáveis, 

a relação entre a quantidade de eventos em um determinado período de 

tempo, a relação entre a quantidade de eventos e a quantidade de recursos 

utilizados, relação entre a quantidade e um valor de referência, custo da má 

qualidade (prevenção, detecção e mau funcionamento interno e externo), 

tempo de entrega, confiabilidade nos prazos assumidos, quantidade de erros 

ou defeitos;  

• O indicador pode ser baseado na métrica da satisfação do usuário, para isto 

é preciso aplicar questionários de dirigidos a este público; e,  

• O indicador pode ser baseado na métrica da produtividade, para tanto é 

possível usar a quantidade de produto gerado por unidade de mão de obra 

utilizada ou a diferença do incremento do produto gerado pela quantidade 

do incremento do recurso utilizado.  

 Após a definição do indicador é preciso registrá-lo, para isso deve-se efetuar o 

preenchimento do artefato Apoio a Indicadores, conforme apresentado no Apêndice F, 

onde estará contido nome do processo, nome do BPD To Be, tarefa (serviço), nome do 

indicador, métrica utilizada, frequência de medição e a condição de alerta.  

 

5.8 Etapa Implantar Processos 

 

 Após obter o BPD modelo To Be, é preciso definir um Plano de Ação, 

conforme apresentado no Apêndice A, para a implantação do To Be contendo as tarefas 

necessárias para colocar o processo melhorado em produção. Também é preciso 

finalizar o projeto formalizando a entrega do processo melhorado. A Figura 5.9 

apresenta o detalhamento da etapa Implantar Processos. 

 

Figura 5.9: Metodologia Gressus – Implantar Processos. 
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 A seguir as atividades Implantar Mudanças e Finalizar Projeto de Processos 

serão detalhadas. 

 

5.8.1 Implantar Mudanças 

 As ações que serão planejadas foram identificadas na atividade de melhoria do 

processo. Normalmente são ações pertinentes ás áreas de TIC, Recursos Humanos 

(RH), Obras e Manutenção, Compras, Jurídico e Comunicação, visto que, são áreas de 

suporte nas organizações que são responsáveis pela execução das tarefas que irão 

possibilitar que o novo processo entre em funcionamento, dentre elas: 

• Alteração ou implementação de sistemas de informação e BPMS; 

• Capacitação e contratação necessária de pessoas; 

• Adaptação de infraestrutura (espaço físico); 

• Aquisições (compra de equipamentos); 

• Normatização (resoluções, portarias e formulários);  

• Divulgação do processo melhorado; entre outras.  

  A metodologia Gressus  define para o planejamento das mudanças que seja 

utilizada a ferramenta 5W2H13 que se refere às perguntas: 

• Quem? – nome do executor da tarefa (pode ser uma unidade 

administrativa); 

• O quê? – ação geral a ser realizada; 

• Quando? – datas inicial e final; 

• Quanto?  – custo da implementação das atividades; 

• Onde? – local de implementação; 

• Por quê? – motivo da implementação; e, 

• Como? – etapas para execução.  

 O planejamento das mudanças deverá ser registrado no artefato Plano de Ação 

conforme apresentado no Apêndice G.  

 A equipe do projeto, liderada pelo analista de processos deverá acompanhar a 

execução das mudanças de forma que o cronograma seja cumprido. As datas 

estabelecidas deverão ser negociadas com as unidades responsáveis pelo serviço, visto 

que, o responsável pela execução é quem tem condições para definir os prazos.  
                                                                 
13 Ferramenta de qualidade cujo nome foi estabelecido por juntar as primeiras letras (em inglês) das 
diretrizes utilizadas para compor um plano de ação: What, Why, Where, When, Who, How, How much. 
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 É preciso dar visibilidade ao processo As Is e principalmente ao To Be, visto 

que a mudança proposta pode influenciar diretamente na rotina da organização. Para 

isso recomenda-se publicar no portal da organização os BPD As Is e o To Be antes de 

sua implantação, para que toda a comunidade possa conhecer e se adaptar ao novo 

processo com antecedência. 

 

5.8.2 Finalizar Projeto de Processos 

 Esta atividade tem como objetivo formalizar o final do projeto, para tanto a 

metodologia Gressus prevê uma reunião de retrospectiva para discutir as experiências 

adquiridas, as possíveis pendências e a homologação do projeto. O artefato Aceite da 

Entrega, conforme apresentado no Apêndice H, deverá ser preenchido informando os 

BPD modelados e as possíveis pendências do projeto.  

 

5.9 Etapa Gerir Processos 

 

 A etapa de modelar processos agrega valor para a organização à medida que 

faz a descoberta de como os processos acontecem e após melhora-los a organização 

passa a ter uma postura pró-ativa em relação às mudanças de negócio. Entretanto, é 

preciso acompanhar continuamente a execução do processo para que os ganhos 

esperados com sua melhoria sejam de fato atingidos e caso haja alguma distorção seja 

possível tomar as devidas atitudes. A Figura 5.10 apresenta o detalhamento da etapa 

Gerir Processos. 

 

Figura 5.10: Metodologia Gressus – Gerir Processos. 

 O processo implantado precisa ser gerido, para isso é necessário estabelecer o 

plano de acompanhamento do processo, contendo a periodicidade que os indicadores 

serão medidos para a análise de desempenho do processo.  
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 A atividade Acompanhar a Execução dos Processos pode ser feita de forma 

manual, o que significa que é possível gerir processos sem tecnologia. Entretanto, a 

adoção de ferramenta específica possibilita um acompanhamento rigoroso e de forma 

automatizada.  

 Na ausência de uma ferramenta BPMS, a Metodologia Gressus recomenda que 

seja utilizado o artefato Folha de Verificação, conforme apresentado no Apêndice I, por 

ser um instrumento de fácil compreensão usado para acompanhamento de eventos e que 

pode ser utilizado para monitorar os indicadores do processo. Na preparação da Folha 

de Verificação devem ser incluídos os seguintes itens: 

• Nome do Indicador; 

• Resultado da verificação; 

• Data e a hora da verificação; e, 

• Nome do responsável pela verificação. 

 É importante ressaltar que é o monitoramento que possibilita a melhoria 

contínua dos processos, identificando os pontos críticos e promovendo uma 

readequação a partir de um novo projeto que visa corrigir esse processo. Neste cenário o 

BPD As Is será o processo atual que já está modelado.   

 Ferramentas BPMS disponibilizam suporte a modelagem dos processos, 

simulação das melhorias no processo, gestão do repositório de processos, 

versionamento de processos, definição de indicadores, conectores para ligar o BPMS 

aos sistemas de informação existentes, efetua processamento dos eventos (ocorrências 

dos processos) e dispara alerta quando ocorre um desvio de impacto no processo.   

 Ao adotar uma ferramenta BPMS é fundamental ter uma equipe de 

profissionais de TIC para programar os conectores (adaptadores) que interligam o 

processo modelado às aplicações que os atende.  Sendo necessário para tanto, 

preparar os sistemas existentes na organização para disponibilizar os serviços, isto é, 

possibilitar uma arquitetura orientada a serviços. 

 As ferramentas BPMS na sua versão open source normalmente não 

disponibilizam todas as funcionalidades que a versão comercial. Entretanto, é possível 

executar os processos. Para adquirir a versão comercial é preciso dispor de um montante 

de recurso significativo, visto que são caras. Também é preciso considerar que o 

processo de aquisição (compras) em organizações públicas é bastante complexo e 

demorado.  
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 A metodologia Gressus recomenda para as organizações que optarem por 

iniciar gestão de processos através de uma ferramenta BPMS, que conduzam os 

primeiros projetos utilizando versões open source. Desta forma, os envolvidos irão 

adquirir maturidade e será possível fazer uma escolha consciente das reais necessidades 

de uma versão comercial de ferramenta BPMS. 

   Quando os processos implantados apresentam alguma distorção é preciso um 

novo projeto para corrigir e adaptar esse processo.  Em decorrência do BDP modelo As 

Is existir a etapa de modelagem de processo não necessita ser executada.   

 

5.10 Protótipo da Plataforma Gressus 

 

 O protótipo foi construído com o objetivo de auxiliar na utilização da 

metodologia Gressus. O protótipo denominado Plataforma Gressus, foi desenvolvido 

com a ferramenta Pencil, um software de fácil entendimento, livre e disseminado.  

 O protótipo contém dois módulos, o primeiro chamado de Tour que 

disponibiliza uma navegação pelos conceitos da metodologia Gressus. O segundo é o 

sistema propriamente dito, cujas funcionalidades permitem ao usuário criar e 

desenvolver os projetos de processos, documentar os artefatos gerados, preservando 

assim com segurança a informação gerada. A Figura 5.11 demonstra a tela inicial da 

Plataforma Gressus  identificando suas divisões  através de círculos vermelhos. 

 

Figura 5.11: Tela inicial da Plataforma Gressus. 

 A região  apresenta a opção do menu “Tour Metodologia Gressus”, onde é 

possível auxiliar o usuário sobre como utilizar a metodologia. A região é destinada 

para a barra do título, que contém o nome do sistema “Plataforma Gressus” e o botão 
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para entrar no sistema. A região é a parte central da tela onde são demonstradas tanto 

as informações sobre as fases, etapas e atividades da Gressus, como também os campos 

que serão inseridos e editados os dados para alimentar o sistema. Por fim, a região  

contém informações sobre a versão do sistema e o copyright. 

 A seguir serão apresentadas algumas das principais telas da Plataforma 

Gressus. A Figura 5.12 apresenta as fases da metodologia Gressus.  

 
Figura 5.12: Tela das fases da metodologia Gressus. 

 

 A região  da tela contém as opções de menu de acordo com as etapas da 

Gressus e  a região  detalha as três fases: Inicial, Projeto e Contínua. O link “Voltar”, 

permite a navegabilidade entre as telas.  

 A Figura 5.13 apresenta a tela de opções do módulo sistema Gressus. 
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Figura 5.13: Tela de opções do módulo sistema Gressus. 

 

 A região  da tela contém as opções do menu que ao selecionar uma remeterá 

ao preenchimento de artefatos da Gressus,  na região  serão apresentados os campos 

para serem alimentados e  o link “ Sair” que permite retornar a primeira página da 

Plataforma Gressus .  

 A Figura 5.14 apresenta a funcionalidade que apoia a priorização de projetos 

de processos, este é o primeiro passo a ser feito no sistema para a criação de um projeto 

de processo. 

 
Figura 5.14: Tela de edição da Matriz GUT Adaptada. 

 

 O objetivo desta tela é permitir a edição da pontuação dos critérios de um 

determinado processo. Através do botão “Salvar” as pontuações referente aos processos 

são consolidadas e o botão “Excluir” permite remover o processo da lista. Ao selecionar 
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o botão “Calcular Prioridade” é feito o ranking entre os processos da lista tendo como 

base a pontuação dos critérios e é apresentado o processo prioritário, isto é, com a maior 

pontuação, conforme pode ser visto na Figura 5.15.  

 

Figura 5.15: Tela do cálculo de prioridade. 

 

 A tela do cálculo de prioridade além de apresentar o ranking entre os processos 

da lista e o processo prioritário, permite também criar o projeto referente ao respectivo 

processo. Para tanto, é necessário selecionar o botão “Criar Projeto”. 

 A Figura 6.16 apresenta a funcionalidade que apoia a elaboração do Termo de 

Abertura do projeto de processos e deve ser o segundo passo a ser feito no sistema. 

 
Figura 5.16: Tela de edição do Termo de Abertura. 

 

 A tela de edição do termo de abertura possibilita alterar a justificativa, o 

objetivo, a equipe, o escopo e os riscos do projeto de processos. O botão “Imprimir” 

possibilita o termo ser gerado em papel para registrar as assinaturas dos envolvidos.  
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 A Figura 5.17 apresenta a funcionalidade que apoia a elaboração do Plano de 

Capacitação para capacitação dos envolvidos no projeto de processos, que deve ser o 

terceiro passo a ser feito no sistema. 

 
Figura 5.17: Tela de edição do Plano de Capacitação. 

 

 A tela de edição do plano de capacitação possibilita alterar o conteúdo da aula, 

a carga horária, o dia, o horário, o local, o instrutor e os participantes da capacitação 

sobre BPM. 

  A Figura 5.18 apresenta a funcionalidade que apoia o levantamento das 

informações que irão subsidiar a construção do BPD As Is, que deve ser o quarto passo 

a ser feito no sistema. 

 
Figura 5.18: Tela de edição do Apoio ao Levantamento. 
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 A tela de edição do apoio ao levantamento possibilita alterar as informações 

referentes ao processo da organização que está sendo levantado, como: a tarefa que é 

executada, quem executa a tarefa, o destino que retrata o fluxo que o processo segue, o 

recurso que é produzido nesta tarefa, o número de pessoas envolvidas para executá-la, o 

tempo de duração para a tarefa ser executada, as regras que a tarefa está submetida e o 

sistema de informação que apoia a execução desta tarefa.  

 A Figura 5.19 apresenta a funcionalidade que apoia a elaboração das melhorias 

para subsidiar a construção do BPD To Be, sendo este o quinto passo a ser feito no 

sistema. 

 
Figura 5.19: Tela de edição do Apoio a Melhoria. 

 

 A tela de edição de apoio à melhoria possibilita alterar as informações 

coletadas sobre o processo a ser melhorado, como as tarefas, fluxos e atores que devem 

ser removidos ou inseridos na melhoria do processo. 

 A Figura 5.20 apresenta a funcionalidade que apoia a elaboração dos 

indicadores do processo To Be, sendo o sexto passo a ser feito no sistema. 
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Figura 5.20: Tela de edição do Apoio a Indicadores. 

 

 A tela de edição de apoio a indicadores permite alterar as informações que 

foram definidas na criação do indicador que demonstrará o desempenho do processo To 

Be, sendo: a tarefa que o indicador incidi, a métrica utilizada à frequência de medição e 

a condição para disparar o alerta de que o processo não está bem.   

 A Figura 5.21 apresenta a funcionalidade que apoia a elaboração do plano de 

ação para implantar as mudanças necessárias para o novo processo entrar em produção, 

sendo o sétimo passo à ser feito no sistema. 

 
Figura 5.21: Tela de edição do Plano de Ação. 

 

 A tela de edição de apoio a indicadores permite alterar as informações que 

foram definidas na criação do indicador que demonstrará o desempenho do processo To 
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Be, sendo: a tarefa que o indicador incide, a métrica utilizada a frequência de medição e 

a condição para disparar o alerta quando o desempenho do processo está ruim.    

 A Figura 5.22 apresenta o relatório que é gerado ao escolher a opção do menu 

“Aceite de Entrega”, onde é formalizado o final da fase de projeto, sendo o oitavo passo 

a ser feito no sistema.   

 
Figura 5.22: Relatório de Aceite de Entrega. 

 

 No relatório de aceite de entrega consta a lista dos processos modelados no 

projeto e as pendências que restaram no projeto, os participantes do projeto devem 

assinar o documento formalizando o final da fase do projeto.     

 A Figura 5.23 apresenta a funcionalidade que apoia a elaboração da verificação 

dos indicadores do processo melhorado, essa tarefa faz parte da fase contínua da 

Gressus e deve ser executada quando não se adota tecnologias facilitadoras de BPM, 

isto é, quando o monitoramento do processo é feito manualmente, sendo o último passo 

a ser feito no sistema.   
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Figura 5.23: Tela de edição da Folha de Verificação. 

 

 A tela de edição da folha de verificação altera as informações referentes ao 

registro do indicador do processo melhorado, como o responsável pela coleta e 

resultado apresentando pelo indicador.  

 

5.11 Considerações Finais do Capítulo 

  

 Este capítulo descreveu a metodologia Gressus para estruturar o ambiente 

organizacional para a execução de projetos de processos e a gestão de processos. 

O ciclo de vida da Gressus  inclui as fases: Inicial, Projeto e Contínua, juntamente com 

as etapas que são realizadas em cada fase, sendo elas: Sensibilizar sobre BPM, 

Estruturar Escritório de Processos, Planejar Projeto de Processos, Capacitar em 

Processos, Modelar Processos, Melhorar Processos, Implantar Processos e Gerir 

Processos.   

 Ratificando a visão e estrutura da metodologia Gressus, o Quadro 5.5 apresenta 

as fases, etapas e atividades de maneira resumida. 
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Quadro 5.5: Resumo da metodologia Gressus com os recursos. 

Fase Etapas  Atividades Artefatos Ferramentas 
Inicial  Sensibilizar 

sobre BPM 
Efetuar Apresentações  - - 

Inicial  Estruturar o 
Escritório de 
Processos 

Definir Equipe do Escritório de Processos - - 
Defini Funções do Escritório de Processos - - 
 Definir Recursos Humanos do Escritório de 
Processos 

-  

 Definir Recursos Tecnológicos e 
Ferramentas para o Escritório de Processos 

- - 

Elaborar Planejamento Estratégico para o 
Escritório de Processos 

- BMM 

Projeto Planejar Projeto 
de Processos 

Selecionar Processos Matriz GUT 
adaptada  

Matriz GUT 
adaptada 

Iniciar Projetos de Processos Termo de 
Abertura e 
Cronograma. 

Ferramenta de 
Gerenciamento 
de Projeto 

Projeto Capacitar em 
Processos 

Preparar Envolvidos no Processo  Plano de 
Capacitação 

Curso 
presencial  

Projeto Modelar 
Processos 

Levantar Processos Apoio ao 
levantamento 

Ferramenta 
Modelagem de 
Processos 

Projeto Melhorar 
Processos 

Analisar Processo Apoio a 
melhoria  

Ferramenta 
Modelagem de 
Processos 

Verificar Padrões Apoio a 
melhoria 

- 

Definir Indicadores Apoio a 
Indicadores  

Ferramenta 
Modelagem de 
Processos 

Projeto Implantar 
Processos 

Implantar Mudanças  Plano de  
Ação 

5W2H 

Finalizar Projetos de Processos Aceite de 
Entrega 

- 

Contínua/ 
Operação 

Gerir Processos Acompanhar a execução dos processos Folha de 
Verificação 

BPMS 

  

 Já o quadro 5.6 resume a metodologia Gressus focando nos responsáveis pela 

execução das atividades, como também nos artefatos utilizados como entrada para 

iniciar a atividade e nas saídas ou entregas resultantes da execução da atividade.  
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Quadro 5.6: Resumo da metodologia Gressus com produtos. 

Etapas Atividades Responsável Entradas Saídas/Entregas 
 Sensibilizar sobre BPM  Efetuar Apresentações  Idealizador da 

Implantação de BPM 
- Apresentação 

Estruturar o Escritório de 
Processos 

Definir Equipe do Escritório 
de Processos 

Gerente de Processos - Equipes 

Defini Funções do Escritório 
de Processos 

Gerente de Processos - Atividades 

 Definir Recursos Humanos 
do Escritório de Processos 

Gerente de Processos - Recursos Humanos 

 Definir Recursos 
Tecnológicos e Ferramentas 
para o Escritório de Processos 

Gerente de Processos - Recursos 
Tecnológicos 

Elaborar Planejamento 
Estratégico para o Escritório 
de Processos 

- - BMM 

Planejar Projeto de 
Processos 

Selecionar Processos Analista de Processos 
com gestores da 
organização 

Planejamento 
Estratégico da 
Organização 
ou BMM 

Matriz GUT 
adaptada 
(GUTBAEBJ) 

Iniciar Projetos de Processos Analista de Processos 
com envolvidos no 
processo (equipe do 
projeto) 

Matriz GUT 
Adaptada  

Termo de Abertura e 
Cronograma 

Capacitar em Processos Preparar Envolvidos no 
Processo 

Analista de Processos Plano de 
Capacitação 

Envolvidos no 
processo já 
capacitados 

Modelar Processos Levantar Processos Analista de Processos 
com envolvidos no 
processo (equipe do 
projeto) 

Recursos, 
regras, papéis 
e atividades.  

Apoio ao 
levantamento e BPD 
As Is 

Melhorar Processos Analisar Processo Analista de Processos 
com envolvidos no 
processo (equipe do 
projeto) 

BPD As Is BPD To Be 

Verificar Padrões Analista de Processos 
com envolvidos no 
processo (equipe do 
projeto) 

BPD To Be  Benchmarking de 
processos 

Definir Indicadores Analista de Processos 
com envolvidos no 
processo (equipe do 
projeto) 

 BPD To Be Apoio a Indicadores  

Implantar Processos Implantar Mudanças  Analista de Processos 
com envolvidos no 
processo (equipe do 
projeto) 

BPD To Be Plano de Ação e 
divulgação dos 
processos 

Finalizar Projetos de 
Processos 

Analista de Processos 
com envolvidos no 
processo (equipe do 
projeto) 

Todos os 
artefatos 
gerados 

Aceite de Entrega  

Gerir Processos Acompanhar a execução dos 
processos 

Analista de Sistemas Dados 
referentes 
execução do 
processo  

Folha de Verificação 
e relatórios de 
monitoramento do 
BPMS 
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 Também foi detalhado o protótipo da Plataforma Gressus, que tem como 

objetivo facilitar o entendimento sobre a metodologia e subsidiar a futura construção de 

um sistema que a apoie a mesma. 

 Para avaliar a metodologia Gressus, fez-se necessário verificar a sua 

aplicabilidade em um ambiente sem noção de BPM. No próximo capítulo será 

apresentado o estudo de caso conduzido pela metodologia proposta neste trabalho, onde 

a implantação de um sistema de informação foi apoiada pela gestão de processos.  
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CAPÍTULO 6 

 

ESTUDO DE CASO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

 

 Após a definição da metodologia Gressus, foi necessário validar a sua 

aplicabilidade através de um estudo de caso desenvolvido na Universidade Federal de 

Sergipe (UFS), tendo como objeto de estudo o processo de compras.  

    

6.1 A Organização 

 

 Em 15 de maio de 1968 instituiu-se a Fundação Universidade Federal de 

Sergipe (FUFS) integrada ao sistema federal de ensino superior, incorporando os cursos 

superiores públicos existentes no estado. 

 O campus sede da UFS está localizado em São Cristóvão, sendo ele chamado 

de ‘Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campus’. Além deste existem os campi: 

‘Campus da Saúde Prof. João Cardoso do Nascimento Júnior’ em Aracaju, ‘Campus 

Prof. Alberto Carvalho’ em Itabaiana, o campus de Laranjeiras e o campus de Lagarto. 

A UFS também está presente também em 15 polos de Educação a Distância (EAD) nos 

municípios de Arauá, Areia Branca,  Brejo Grande,  Estância,  Japaratuba,  Laranjeiras,  

Lagarto, Poço Verde, Porto da Folha, São Domingos, Carira, Nossa Senhora das Dores,  

Nossa Senhora da Glória,  Propriá e São Cristóvão.  

 A UFS atua no ensino, pesquisa e extensão e sua visão é ‘Ser uma instituição 

pública e gratuita que se estaque entre as melhores do Norte e Nordeste pelo seu padrão 

de excelência, no cumprimento de sua missão’.  

 Atualmente a UFS adota uma estrutura organizacional por funções (gestão 

tradicional) com rotinas hierarquizadas e departamentalizadas, caracterizando um 

modelo de atuação verticalizada, fragmentada e sem a devida interligação de ações e 

processos. A Figura 6.1 apresenta o organograma administrativo da UFS onde esta 

estrutura está refletida. 
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Figura 6.1: Organograma Administrativo da UFS. 
Fonte: (CONSU,1998). 

 
 A UFS está no caminho do crescimento com a ampliação da oferta de cursos e 

vagas, acarretando, consequentemente, um aumento no número de discentes, docentes e 

processos internos. Nas universidades públicas, as novas tecnologias estão estreitando 

expressivamente os seus canais de relacionamento com a sociedade. E, para atender aos 

anseios dessa sociedade, as universidades necessitam que haja um rápido e urgente 

processo de modernização administrativa. A implantação da gestão de processos 

aparece como uma ferramenta para modernizar a UFS e prepará-la para este novo 

cenário. 

 A ausência da gestão de processos acarretou na UFS o desconhecimento sobre 

os processos da organização, isto significa que poucas pessoas sabem como as coisas 

acontecem. Isto ocorre porque o conhecimento é tácito e centralizado em poucos 

colaboradores, consequentemente o processo e executado de forma adhoc.  Desta forma, 

a organização fica dependente do servidor que detém o conhecimento sobre o processo 

e a gestão do conhecimento é dificultada. 

 O desconhecimento sobre os processos torna a gestão da instituição uma tarefa 

muito árdua, visto que sem conhecer o processo é impossível detectar onde está o 

gargalo que resulta em um serviço insatisfatório. Consequentemente as ações corretivas 

são tardias e podem ocasionar desperdício de recursos.  

   As consequências pelo desconhecimento dos processos tem grande impacto na 

construção de soluções de TIC, visto que para desenvolver e implantar sistemas de 
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informação é fundamental conhecer os processos existentes na organização. Caso 

contrário, corre-se o risco de entregar um sistema que não atende as demandas da 

organização por não estar aderente ao processo. Em um cenário mais sombrio, corre-se 

o risco de construir uma solução para atender um processo saturado que precisaria 

primeiramente ser melhorado antes de ter uma solução de TIC. 

  Espera-se com esse estudo validar a metodologia Gressus como um guia para 

implantação da gestão de processos em organizações públicas em apoio aos sistemas de 

TIC. 

 

6.2 Compras na UFS 

 

 O processo de compras da UFS tem-se mostrado um processo crítico que pode 

inviabilizar o crescimento da organização pela sua lentidão e complexidade. Este 

processo é alvo de muitas auditorias executadas pelos órgãos de controle externos em 

virtude do número significante de recursos públicos envolvidos. O governo federal por 

sua vez estabelece normas e regras para evitar a conduta indevida na execução deste 

processo. Portanto, o processo acaba se tornando muito burocrático e exigindo que os 

profissionais envolvidos sejam altamente capacitados para executa-lo.  

 Na outra extremidade está o cliente deste processo que desconhece as 

especificidades do mesmo e atua no processo como um complicador quando deveria ser 

um facilitador, pois o mesmo não sabe como deve proceder para solicitar sua compra e 

quando consegue solicitar, não sabe quanto tempo levará para receber seu objeto de 

compra. Desta forma, o cliente e a organização sofrem as consequências de um processo 

insatisfatório que precisa ser urgentemente melhorado para atender as demandas atuais.   

 

6.3 Etapa Sensibilizar sobre BPM  

 

 A sensibilização foi conduzida através de reuniões setoriais motivadas pela 

necessidade de divulgar a Lei de Acesso a Informação (LAI) e seu impacto nas 

organizações públicas. Os recursos utilizados nesta oportunidade foram apresentações 

de slides e vídeos.  
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  Foi abordada a importância em conhecer os processos da organização para 

disponibilizar informação ativa e passiva14, que é uma demanda imposta pela LAI.  

Foram introduzidos os conceitos de processo e da modelagem por se tratar de uma das 

atividades mais importantes da implantação de BPM e com retorno mais rápido.

 Também foi compartilhada a intenção de iniciar projetos de processos na 

organização, os participantes foram receptivos com a proposta desde que haja uma 

equipe específica para conduzir o projeto.   

 Com o objetivo de obter comprometimento da alta gestão para direcionar o 

projeto de processos na UFS foi feita uma reunião com o reitor para demonstrar os 

benefícios de BPM, nesta oportunidade ficou evidente que será preciso outras conversas 

para que o entendimento seja completo.  

 

6.4 Etapa Estruturar Escritório de Processos  

 

 Em decorrência da troca de reitor na UFS ocorrida durante este estudo de caso, 

as negociações sobre a criação do escritório de processos ficaram comprometidas. Esse 

é um motivo de preocupação, visto que é o escritório que irá proporcionar a 

sustentabilidade dos projetos de processos, incorporando ao cotidiano da organização e 

assegurando as melhorias e adaptabilidade dos processos.  

 Após a posse dos novos dirigentes será novamente apresentada à proposta para 

criação do escritório, acreditando que é o momento propício para planejar as novas 

metas para organização. 

 Diante do exposto e da inviabilidade de simulação, esta etapa não foi executada 

no estudo de caso. 

 

6.5 Etapa Planejar Projeto de Processos  

 

 Foi realizada uma reunião com a presença do coordenador de planejamento e o 

assessor jurídico e nesta oportunidade foram cogitados os processos que estavam 

trazendo maiores transtornos para a organização em virtude de serem críticos ou por 

estarem desconexos. Foi aplicada a Matriz GUT Adaptada conforme demonstrado na 

                                                                 
14 Informação Ativa é toda informação que está disponível para consultas e Informação Passiva é a 
informação que precisa ser trata para responder uma demanda da sociedade. 
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Figura 6.2 para selecionar o processo prioritário, desta forma o processo solicitação de 

compras foi o que apresentou pontuação mais elevada, sendo escolhido para o projeto 

piloto. 

 

Figura 6.2: Matriz GUT Adaptada aplicada no estudo de caso.  
  

 Após a seleção do processo prioritário foi possível efetuar o contato e iniciar os 

trabalhos com os donos e os envolvidos no processo. Com intuito de nivelar os 

conhecimentos entre os participantes do projeto foi feita a apresentação da palestra de 

sensibilização. Na sequencia foi discutida a escolha do processo de solicitação de 

compras e como seria conduzido o projeto de processos.  

 Os envolvidos no processo de compras relataram as dificuldades enfrentadas 

com o processo selecionado e esclareceram sobre a existência de vários subprocessos 

que compõem a solicitação de compras na UFS dependendo do objeto de compra e do 

instrumento pelo qual está se comprando. As informações que foram discutidas 

permitiram elaborar o Cronograma do projeto conforme apresentado na Figura 6.3.  
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Figura 6.3: Cronograma do projeto.  

 

 O cronograma foi feito utilizando a ferramenta Openproject
15

 e nele constam 

as datas de início e de término das atividades contidas nas etapas da Gressus, com 

exceção da etapa Estruturar Escritório de Processos.  

 Já o Termo de Abertura não foi possível construir nesta etapa, visto que as 

informações sobre o processo ainda eram vagas, comprovando que seria preciso avançar 

no projeto para ter as informações necessárias para construí-los. 

 

6.6 Etapa Capacitar em Processos  

 

 Em virtude das limitações de tempo apresentadas pelos envolvidos no processo 

foi constatado que não havia condição para capacita-los com o propósito de 

responsabiliza-los pela modelagem de seus processos. Ainda que se tenha o 

entendimento que o caminho correto é treinar continuamente os funcionários para 

manter a melhoria contínua dos processos, foi preciso sublimar essa etapa em 

detrimento de não bloquear o andamento do estudo de caso. 

 

 

 

 

                                                                 
15

 OpenProject é uma ferramenta para planejar projetos permite a definição das tarefas, duração, 
vinculação, cronograma e Gráfico de Gantt (www.project-open.org). 
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6.7 Etapa Modelar Processos  

 

 Ao iniciar esta etapa foi feita a primeira reunião para levantar as informações 

sobre o processo atual, em virtude de ser uma reunião centralizada com um número 

grande de participantes houve divergências de ponto de vista sobre o processo. 

Entretanto, foi possível discutir sobre o escopo do projeto que resultou no processo de 

compras de material permanente e de consumo. Desta forma pode-se elaborar o Termo 

de Abertura conforme apresentado na Figura 6.4.   

 

Figura 6.4: Termo de Abertura do projeto de compras. 
 

 Nas reuniões seguintes optou-se pelo formato descentralizado para coletar as 

informações necessárias para a construção do BPD As Is. Neste sentido, foram 

agendadas visitas aos setores do dono do processo de compras de material de consumo e 

com o dono do processo de compras material permanente onde foi utilizado o artefato 

de Apoio ao Levantamento, conforme apresentado nas Figuras 6.5, 6.6, 6.7 e 6.8. 
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Figura 6.5: Apoio ao Levantamento do processo de compras de material 

permanente através de pregão. 
 

 
Figura 6.6: Apoio ao Levantamento do processo de compras de material  

de consumo através de pregão. 
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Figura 6.7: Apoio ao Levantamento do processo de compras de material  

através inexigibilidade. 
 

 
. Figura 6.8: Apoio ao Levantamento do processo de compras de material  

através dispensa de licitação 
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 Vale ressaltar que o artefato Apoio ao Levantamento não está atualizado de 

acordo o BPD As Is, visto que seu objeto é servir como um documento preliminar para 

coleta de informações para a modelagem do processo.  

 Para modelar o BPD inicialmente foi utilizada a ferramenta Bizage
16

, 

entretanto foi substituída pela BonitaSoft
17 as duas utilizam a notação BPMN, entretanto 

a última contém as funcionalidades de execução e monitoramento de processos que 

serão importantes na etapa Gerir Processo disponibilizados  na versão gratuita.   Com a 

ferramenta definida, foram modelados os processos de compras da UFS, sendo: 

• Compras de material permanente através de pregão que gerou o BPD:  

UFS_Compras_Material_Permanente_Pregao_asis; 

• Compras de material de consumo através de pregão que gerou o BPD:   

UFS_Compras_Material_Consumo_Pregao_asis; 

• Compras de material através de inexigibilidade que gerou o BPD:  

UFS_Compras_Material_Dispensa_Inex_artigo_24_maior_IIe25_asis; e, 

• Compras de material através dispensa licitação que gerou o BPD:  

UFS_Compras_Material_Consumo_Dispensa_artigo_24_II_asis. 

 As Figuras 6.9, 6.10, 6.11 e 6.12 apresentam os respectivos BPD. 

 

 

 

    
 
 
 

                                                                 
16 Bizage  ferramenta para modelagem de processos e suíte BPMS, possui versão gratuita e comercial as 
funcionalidades disponíveis variam a depender da versão (www.bizage.com). 
17 BonitaSoft  ferramenta para modelagem de processos e suíte BPMS, possui versão gratuita e comercial 
as funcionalidades disponíveis variam a depender da versão (WWW.bonitasoft.com). 
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Figura 6.9: BPD de UFS_Compras_Material_Permanente_Pregao_asis. 
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Figura 6.10: BPD  de UFS_Compras_Material_Consumo_Pregao_asis. 
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Figura 6.11: BPD de UFS_Compras_Material_Dispensa_Inex_artigo_24_maior_IIe25_asis. 
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Figura 6.12: BPD  de UFS_Compras_Material_Consumo_Dispensa_artigo_24_II_asis. 
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 Com os BPD As Is prontos, iniciou-se a homologação dos processos junto aos donos 

e envolvidos que na ocasião interagiram e colaboraram para que os BPD representassem a 

realidade de forma fidedigna.  

 

6.8  Etapa Melhorar Processos 

 

 A análise do BPD As Is apontou desconexões no processo o que resultou na 

necessidade de melhoria. Em decorrência do projeto de implantação do Sistema Integrado de 

Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC) estar em andamento na UFS, o BPD To Be 

foi influenciado pelo fluxo e pelas funcionalidades propostas no sistema de informação. Por 

este motivo, não foi necessário preencher o artefato de Apoio a Melhoria completamente. 

 Como resultado desta etapa foi modelado o novo processo de compras que suporta as 

compras de material permanente e de material de consumo independente do instrumento de 

compra e o subprocesso de solicitação de cadastro de material, gerando os BPD:  

• UFS_Compras_Pregao_tobe; e, 

• UFS_Compras_Catalogo_material_tobe.  

 Os BPD estão apresentados respectivamente nas Figuras 6.13 e 6.14. 
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Figura 6.13: BPD de UFS_Compras_Pregao_tobe. 

 



 

133 

 

Figura 6.14: BPD  de UFS_Compras_Catalogo_material_tobe. 
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 Durante a implantação do SIPAC o BPD As Is foi útil para que a equipe de 

sistemas entendesse como o processo é atualmente e consequentemente avaliasse o 

quanto o sistema estava aderente ao processo. Como também o BPD To Be foi de 

grande valia para que os donos do processo entendessem a proposta de mudanças para o 

processo de compras almejado.  

 Ao analisar o processo To Be referente a tempo, custo e qualidade foi possível 

discutir com os donos do processo os indicadores que representam o desempenho do 

processo, sendo os indicadores: 

• Média de Itens comprados X Número de Processos Compras Via Pregão 

Instaurados, referente ao processo de compras de material através de 

pregão, a meta é agrupar o maior número de itens de materiais em um 

número reduzido de pregões; e, 

• Percentual de Itens Homologados no Catálogo – referente ao subprocesso 

solicitar cadastro de material.  

 As Figuras 6.15 e 6.16 apresentam os artefatos de Apoio a Indicadores deste 

estudo de caso. 

 

Figura 6.15: Apoio à Indicador do processo de compras de material/pregão. 
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Figura 6.16: Apoio à Indicador do subprocesso solicitar cadastro de material. 

 

 Os indicadores definidos serão utilizados como norteador do monitoramento 

dos processos e eventuais melhorias. 

 

6.9 Etapa Implantar Processos 

 

 Ao concretizar etapa Melhorar Processo foi possível verificar as ações que são 

necessárias para que o novo processo entre em funcionamento. Com esse propósito foi 

promovida uma reunião com a presença dos novos pró-reitores de administração e do 

coordenador geral de planejamento da UFS, para a elaboração do Plano de Ação para 

implantar o novo processo. Desta forma, estabelecendo os prazos e responsáveis pelas 

ações, conforme apresentado na Figura 6.17. 
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Figura 6.17: Plano Ação do projeto UFS_Compras. 

 

 Para formalizar o final do projeto foi promovida uma reunião com os donos e 

envolvidos no projeto para avaliar os pontos fortes e fracos do projeto, os artefatos 

gerados e as pendências existentes com seus encaminhamentos. Nesta ocasião foi 

apresentado o artefato Aceite de Entrega, conforme Figura 6.18 apresenta. 

 

Figura 6.18: Aceite de Entrega do projeto UFS_Compras. 
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 Desta forma a fase projeto é encerrada e inicia-se a fase contínua onde o 

processo será gerido. 

 

6.10 Etapa Gerir Processos 

 

 Para o acompanhamento e a coleta de dados do processo convém alocar a 

tecnologia da informação. Com este intuito iniciou-se um estudo do BPMS BonitaSoft,  

por se tratar de uma software  Open source que estava sendo utilizado na modelagem 

dos processos e também por atender aos seguintes critérios: 

• Suporta a linguagem de modelagem BPMN; 

• Permite a execução do processo de negócio, construir e integrar 

formulários/aplicações e possuir APIs para desenvolver novas 

funcionalidades; e, 

• Possuir diversos conectores para integração com outros sistemas através de 

web services e para conexão nativa com várias bases de dados. 

 Após obter entendimento sobre o funcionamento da ferramenta BonitaSoft, o 

subprocesso Catálogo de Material foi implementado, conforme a Figura 6.19 apresenta.  

 
 Figura 6.19: Execução do subprocesso catálogo de material. 

 

 A Figura 6.19 demonstra o subprocesso Catálogo de Material em execução, 

através da criação de formulários relacionados a cada atividade e desta forma as 

informações necessárias para o fluxo do processo são capturadas. A atividade “Enviar 

para homologação” teve o seu conector configurado para acessar o banco de dados 
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Postgresql e computar a quantidade de itens enviados para homologação com o 

propósito de coletar o indicador Percentual de Itens Homologados no Catálogo. 

 Em virtude do término das ações para implantar o processo estar prevista para 

o mês de fevereiro de 2013, o acompanhamento da execução do processo e a verificação 

dos indicadores ficou pendente.  

 Todavia, o projeto não será interrompido, visto que é de interesse da 

organização. Desta forma, será feito o devido acompanhamento da execução das ações 

previstas no plano para garantir que o processo entre em produção na data prevista e 

possa ser monitorado.   

  

6.11 Análise do Estudo de Caso 

 

 Ao analisar os resultados obtidos com o estudo de caso foi possível observar 

que:  

• Os integrantes da organização que participaram da sensibilização foram 

receptivos com o projeto de processos; 

• A priorização de processos através da Matriz GUT adaptada refletiu a real 

necessidade da organização; 

• Os donos do processo selecionado participaram de todo o projeto 

contribuindo com as informações necessárias para a descoberta do 

processo atual e também a construção do processo melhorado; 

• O plano de ação para implantar o processo melhorado foi feito juntamente 

com os gestores, que por sua vez estavam comprometidos com a execução 

das ações; 

• O BPD As Is contribuiu para o entendimento de como o processo de 

compras estava sendo executado na UFS, facilitando desta forma o 

levantamento de requisitos para a equipe de TIC no desenvolvimento do 

novo sistema de informação;  

• O BPD To Be se mostrou uma eficiente ferramenta para a melhoria no 

processo, além de apoiar a transferência de conhecimento e facilitar o 

entendimento sobre as soluções de sistema de informação para o processo 

de compras; 
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• Foi possível constatar os ganhos para a organização ao modelar e divulgar 

seus processos, desta forma proporcionou a toda comunidade universitária 

e cidadãos o acesso à informação através da divulgação dos BPD As Is e 

To Be; e,  

• Embora não tenha sido possível gerir a execução do novo processo de 

compras em virtude do plano de ação para implantá-lo não ter sido 

concluído, acredita-se que a experiência irá influenciar na forma de gerir a 

organização como um todo.  

 Sendo assim é possível afirmar dentro deste estudo de caso a aplicabilidade da 

metodologia Gressus, foi capaz de guiar a implantação de BPM no Departamento de 

Recursos de Materiais que é a unidade executora de compras na UFS e apoiar a 

implantação do sistema de informação SIPAC/Compras. 

 

6.12 Considerações Finais do Capítulo 

 

Este capítulo descreveu a aplicação da metodologia Gressus em um projeto piloto 

de implantação de BPM alinhado ao desenvolvimento de um sistema de informação 

para subsidiar o processo de compras. O estudo de caso permitiu avaliar a aplicação da 

metodologia em um projeto influenciado por restrições de recursos e prazos, 

necessidade de decisões administrativas, implantação de sistemas, mudanças estruturais, 

bem como circunstâncias políticas inerentes às organizações públicas.  

Os resultados apontaram que a metodologia Gressus pode ser uma opção viável 

para a implantação de BPM em organizações que ainda não adotaram a gestão de 

processos.  Não obstante, verifica-se que alguns ajustes na metodologia são necessários 

para melhor adequação às organizações. As observações e necessidades de ajustes 

identificados na realização do projeto de compras contribuíram para a revisão da 

metodologia, que será descrita no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 7 

 

REFINAMENTO DA METODOLOGIA GRESSUS  

APÓS O ESTUDO DE CASO 

 

 Este capítulo apresenta as melhorias que a metodologia Gressus incorporou 

para atender a realidade das organizações, visto que ao aplicá-la alguns foram 

identificados como passíveis de ajustes o que resultou no refinamento da metodologia. 

  

7.1 Dificuldades Detectadas  

 

 Durante a execução do estudo de caso é importante separar as dificuldades 

encontradas no ambiente do estudo de caso das dificuldades da metodologia Gressus. 

 No que diz respeito ao ambiente, a transição de reitor acabou adiando algumas 

decisões como a criação do escritório de processos e inviabilizando a execução desta 

etapa no estudo de caso.  

 Em relação à metodologia alguns pontos críticos registrados necessitam de 

refinamento com objetivo de sanar as deficiências. Os principais pontos identificados 

que necessitam de melhoria são: 

• Na etapa Planejar Projeto de Processos, a atividade Iniciar Projetos de 

Processos é proposto a elaboração do artefato termo de abertura, porém as 

informações existentes sobre o projeto neste início foram incipientes para 

completar o artefato; 

• A etapa Capacitar em Processos se mostrou difícil de ser executada, visto 

que os donos e envolvidos no processo não tem disponibilidade de tempo 

para receber esse treinamento e a possibilidade de absorverem novas 

responsabilidades é interpretada de forma negativa;  

• Na etapa Implantar Processos, o nome da atividade Implantar Mudanças 

não representou de forma fiel às atividades que foram executadas, visto 

que a equipe do escritório não se responsabiliza pela implantação das 

mudanças, mas sim por identifica-las e efetuar o planejamento; e,  

• As adaptações necessárias nas tecnologias de integração e nos sistemas de 

informação, para possibilitar o gerenciamento automático do processo, 
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embora tenha sido executada não estava representada em nenhuma etapa 

da metodologia. 

As mudanças aplicadas na Gressus são descritas a seguir. 

 

7.2 Mudanças na Gressus  Após o Estudo de Caso 

 

O refinamento da Gressus resultou nas seguintes mudanças na metodologia: 

• A elaboração do Termo de Abertura migrou da atividade Iniciar Projetos 

de Processos para a atividade Levantar Processos; 

• A atividade Avaliar Cultura em BPM foi inserida na etapa Planejar 

Projeto de Processos, para avaliar a maturidade da organização e dos 

envolvidos no processo em questão, contribuindo para definir se a 

atividade Preparar Envolvidos no Processo  será recomendada para esse 

projeto; 

• A atividade Implantar Mudanças teve seu nome alterado para Planejar 

Mudanças, representando de forma mais coerente às atividades que são 

executadas nesta etapa;  

• A atividade Programar Execução de Processo foi inserida na etapa 

Implantar Processos para comportar as adaptações necessárias nas 

tecnologias de integração e nos sistemas de informação decorrentes do 

novo processo. Devendo ocorrer antes da finalização do projeto. 

A nova representação gráfica da Gressus após o seu refinamento é apresentada na 

Figura 7.1. 
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Figura 7.1: Metodologia Gressus refinada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

143 

A seguir serão detalhadas as atividades que foram inseridas na metodologia 

Gressus após o refinamento. 

7.2.1 Avaliar Cultura em BPM 

A metodologia Gressus define uma instanciação do Process and Enterprise 

Maturity Model (PEMM) proposto por Michael Hammer (2007). Tomou-se como base 

o PEMM por ser um modelo que pode ser aplicado em diversas situações, sendo: 

• Sobre um grupo de processos; 

• Sobre apenas um processo; 

• Sobre subprocessos; 

• Avaliar a maturidade de organizações antes mesmo do início de um 

projeto de processos; e, 

• Avaliar a maturidade de organizações em diferentes níveis de 

transformação de processos. 

O objetivo de utilizar uma instanciação do modelo PEMM é avaliar a maturidade 

dos envolvidos no projeto de processos para decidir se atividade Preparar Envolvidos no 

Processo será executada ou não, a depender do resultado do nível de maturidade da 

organização. 

Para avaliar o nível de maturidade da organização o PEMM considera 4 

capacidades, sendo (MARTINES, 2008): 

• Liderança – ciência, alinhamento, comportamento e estilo; 

• Cultura – trabalho em equipe, foco no cliente, responsabilidade e mudança 

de atitude; 

• Experiência – pessoas e metodologia; e, 

• Governança – modelo de processos, responsabilidade e integração. 

Na instanciação optou-se por utilizar apenas a capacidade “Cultura” por julgar que 

através dela é possível avaliar de forma simples a pré-disposição para a BPM dos 

funcionários da organização. Para tanto, é necessário avaliar os elementos e enquadrar a 

unidade da organização envolvida com o processo conforme os níveis de maturidade 

E1, E2, E3 e E4. O Quadro 7.1 apresenta os elementos da capacidade Cultura e os 

possíveis níveis de maturidade.  
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Quadro 7.1: Elementos e níveis de maturidade do fator cultura. 

Fator Cultura 
Elemento Nível E1 Nível E2 Nível E3 Nível E4 
Trabalho em 
Equipe 

Trabalho em 
equipe é centrado 
em projetos, 
ocasional ou 
atípico. 

Organização faz 
uso regular de 
equipes 
transfuncionais 
para 
aprimoramento. 

Trabalho em 
equipe é norma 
para executores 
de processos e 
prática ente 
gestores. 

Trabalho em 
equipe com 
clientes e 
fornecedores 
é prática.  

Foco no cliente É dissiminada a 
noção do foco no 
cliente, mas a 
limitação deste 
entendimento e 
também a 
incerteza e 
conflito sobre 
como satisfazer 
as necessidades 
dos clientes. 

Funcionários 
entendem que o 
objetivo de seu 
trabalho é gerar 
valor ao cliente. 

Os funcionários 
entendem que os 
clientes exigem 
excelência 
uniforme e uma 
experiência 
homogênea. 

Funcionários 
buscam 
colaboração 
com 
parceiros 
para 
satisfazer 
necessidades 
dos clientes. 

Responsabilidade Responsabilidade 
por resultados é 
do gerente. 

Funcionários da 
linha de frente 
começam a 
assumir 
responsabilidades. 

Funcionários se 
sentem 
responsáveis 
pelos resultados 
da organização. 

Funcionários 
consideram 
sua missão 
atender aos 
clientes e ter 
o 
desempenho 
cada vez 
melhor. 

Atitude de 
Mudança 

A uma crescente 
aceitação da 
organização 
sobre a 
necessidade de 
fazer mudanças 
modestas. 

Os funcionários 
estão preparados 
para a mudanças 
significativas na 
forma como o 
trabalho é 
realizado. 
 

Os funcionários 
estão prontos 
para grandes  
mudanças 
multidimensional. 

Os 
funcionários 
encaram as 
mudanças 
como 
inevitável e 
a acolhem 
como 
fenômeno 
regular. 

Fonte: Adaptada de MARTINES (2008). 

 Após  o enquadramento dos elementos nos níveis de maturidade (E1,E2,E3 ou 

E4), o nível E0 é utilizado quando o nível de maturidade não é identificado, é possível 

concluir a viabilidade da execução da etapa Capacitar em Processos,  desde que a 

avaliação da maturidade dos elementos atendam  o nível mínimo desejado, conforme 

Quadro 7.2. 

Quadro 7.2: Maturidade mínima exigida. 

Elemento Nível de Maturidade  Mínima  
Trabalho em Equipe E1 
Foco no cliente E1 
Responsabilidade E2 
Atitude de Mudança E2 
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 Caso o nível de maturidade mínimo por elemento não seja atendido, 

recomenda-se investir mais na etapa de sensibilização e não executar a etapa capacitar 

neste projeto. 

7.2.2 Programar Execução de Processo 

Esta atividade é caracterizada pela adoção das TIC como facilitadora na execução 

e no monitoramento de processos. Partindo do princípio que a ferramenta BPMS já foi 

definida na criação do escritório de processos e a equipe foi capacitada para sua 

operacionalização é possível estabelecer as tarefas: 

• Analisar as soluções em sistemas de informação existentes que estejam 

relacionadas ao processo do projeto e caso seja necessário, efetuar a 

substituição ou o aprimoramento de alguns deles no tocante a regras de 

negócio ou para torná-los flexíveis conforme a arquitetura orientada a serviços 

propõe; 

• Caso seja necessário deve ser feito o BPD em nível de implementação para 

facilitar a execução automática do processo; e,  

• Configurar a ferramenta BPMS conforme critérios estabelecidos em etapas 

anteriores da Gressus, programando os conectores e criando os formulários 

necessários de forma a prover a integração com os sistemas da organização 

relacionados ao processo.  

 

7.3 Considerações Finais do Capítulo 

 

Este capítulo descreveu o refinamento da metodologia Gressus a partir das 

necessidades verificadas durante a aplicação do estudo de caso. Como resultado deste 

refinamento, atividades foram inseridas ou deslocadas entre as etapas, com o objetivo de 

ajustar e permitir maior aderência às organizações que desejam implantar BPM alinhada 

às TIC. 

A representação gráfica da Gressus também foi melhorada para contemplar as 

duas atividades que foram introduzidas, sendo elas: 

• Avaliar Maturidade de BPM; e, 

• Programar a Execução do Processo. 
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As fases da metodologia (Inicial, Projeto e Contínua) permaneceram inalteradas, 

porém, etapas mudaram de nome ou tiveram suas tarefas remanejadas. A adequação do 

protótipo aos ajustes obtidos no refinamento será desenvolvida futuramente.  

O próximo capítulo apresenta as considerações, contribuições e limitações deste 

trabalho, bem como os trabalhos futuros. 
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CAPÍTULO 8 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O momento atual se caracteriza por novas demandas para as organizações 

públicas, obrigando-as a buscar padrões otimizados de desempenho, ética, transparência 

e responsabilidade na sua gestão. São exemplos destas demandas, a Carta de Serviços 

ao Cidadão, que estabelece o compromisso do Governo Federal com a qualidade dos 

serviços prestados pelos órgãos ou entidades; e, a Lei de Acesso a Informação que 

obriga órgãos e instituições públicas a fornecerem informações sobre seus processos de 

modo a fortalecer a participação do cidadão, permitindo o acesso e conhecimento dos 

seus direitos essenciais (GESPÚBLICA, 2011). Portanto, existe uma urgência na gestão 

pública em conhecer e melhorar seus processos, alinhando e integrando-os aos seus 

sistemas de informação, de maneira a possibilitar o atendimento destas demandas de 

forma sustentável e rápida (PINTO et al., 2008). 

 Neste sentido, várias técnicas e abordagens podem ser utilizadas, entre elas a 

BPM, que propõe conhecer, melhorar, automatizar e adequar os processos de negócio 

de forma a apoiar as atividades administrativas (ABPMP, 2009). As TIC, mais 

precisamente o desenvolvimento de sistemas de informação, têm papel importante na 

implantação da BPM, seja disponibilizando camadas ou ambiente de integração entre 

softwares para atender às demandas das soluções BPM, seja na construção de sistemas 

de informação alinhados aos processos de negócio (SORDI, 2005).  

 No entanto, para uma organização pública é difícil implantar a BPM e alinhar 

aos sistemas de informação, seja pela estrutura funcional instalada por força de lei, seja 

pelos sistemas em funcionamento ainda possuírem uma estrutura baseada em funções 

ou ainda pelo desconhecimento de uma estratégia para a implantação da gestão de 

processos. 

  Com esta motivação, este trabalho apresentou a metodologia Gressus para 

implantação da gestão de processos em organizações públicas que ainda não façam uso 

de BPM, com vistas a proporcionar a agilidade necessária para as TIC construir 

sistemas aderentes aos processos da organização. 

 A metodologia Gressus está dividida em oito etapas distribuídas em três fases. 

As etapas Sensibilizar sobre BPM e Estruturar o Escritório de Processos são executadas 
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na fase inicial de implantação da BPM. As etapas Planejar Projeto de Processo, 

Capacitar em Processos, Modelar Processos, Melhorar Processo e Implantar Processos 

devem ser executadas na fase de projeto, onde é estabelecido período de execução e 

podem ocorrer de forma iterativa incremental a depender da quantidade de processos 

contidos no escopo do projeto.  A etapa Gerir Processos deve ser incorporada na rotina 

operacional, desta forma está disposta na fase de Contínua.  

 Para auxiliar na utilização da metodologia Gressus foi construído um protótipo 

de uma ferramenta que irá subsidiar o futuro desenvolvimento da plataforma Gressus. O 

protótipo contém dois módulos, o primeiro chamado de Tour que disponibiliza uma 

navegação pelos conceitos da metodologia Gressus. O segundo é o sistema 

propriamente dito, cujas funcionalidades permitem ao usuário criar e desenvolver os 

projetos de processos, documentar os artefatos gerados, preservando assim com 

segurança a informação gerada. 

A aplicabilidade da Gressus foi testada em um projeto piloto que selecionou o 

processo de compras da Universidade Federal de Sergipe, uma organização pública nas 

quais problemas como limitação de recursos e prazos, barreiras organizacionais e 

técnicas exerceram influência significativa no alcance dos objetivos. O estudo de caso 

apontou necessidades de melhoria da metodologia, as quais foram consideradas no 

refinamento da Gressus. 

 Verificou-se que a metodologia Gressus pode ser empregada na implantação da 

BPM em organizações públicas, não excluindo as organizações privadas, como uma 

metodologia que orienta todo o percurso de implantação, sendo uma alternativa a 

organizações que ainda não fazem o uso de BPM. Entretanto, recomenda-se aplicá-la 

em outros contextos organizacionais para poder afirmar quanto a sua eficácia. 

 

8.1 Principais Contribuições  

 

As principais contribuições deste trabalho foram: 

• Descrição, análise e comparação entre os principais modelos de ciclo de vida 

BPM no capítulo 3; 

• Descrição, análise e síntese dos principais modelos de governança BPM no 

capítulo 4; 
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• Definição da metodologia Gressus e do protótipo da Plataforma Gressus no 

capítulo 5; e,  

• Aplicação da metodologia Gressus em um estudo de caso desenvolvido e  uma 

organização pública, confirmando a contribuição da metodologia na 

implantação de BPM, descrita no capítulo 6.  

 

8.2 Limitações e Trabalhos Futuros  

 

 Obviamente o trabalho possui limitações. Uma limitação deste trabalho refere-

se à aplicação da Gressus em apenas um caso. A validação efetiva da metodologia 

demanda sua aplicação em organizações públicas com diferentes especificidades e em 

projetos de processos da área meio e fim das organizações. Portanto, a aplicação em 

outros departamentos ou mesmo em organizações trabalhos futuros podem contribuir 

para a avaliação experimental e a melhoria da Gressus.  

 Como trabalho futuro, prevê-se a adequação do protótipo conforme ajustes 

obtidos no refinamento e a posterior construção do software “Plataforma Gressus” para 

viabilizar as funcionalidades previstas no protótipo, desta forma, facilitar a utilização da 

metodologia Gressus em projeto de processos, conduzindo as equipes na execução das 

fases e etapas da metodologia.   

 Outro trabalho que pode ser desenvolvido é a integração da Plataforma Gressus 

com as ferramentas BPMS existentes no mercado, de modo a permitir a integração entre 

todos os artefatos produzidos durante os projetos de processos. Desta forma, será 

possível a rastreabilidade entre os artefatos gerados na Plataforma Gressus com os BPD 

e os códigos que representam os processos gerados em linguagens de execução na 

ferramenta BPMS. Esta rastreabilidade auxiliará nas análises de impactos causados por 

mudanças nos processos.  
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