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RESUMO 

FERREIRA, Allan Castro. Estruturação de escritório de processos em Instituição Pública 

de Ensino Superior (IPES): estudo de múltiplos casos e proposta de modelo de governança e 

gestão BPM com enfoque sustentável. 2018. 188 p. Dissertação (Mestrado em Administração 

Pública) – Programa de Pós-Graduação em Administração Pública, Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Teófilo Otoni, MG. 2018.  

Este trabalho visa definir um modelo de governança e gestão BPM que busque a maximização 

do desempenho de um escritório de processos vinculado a uma IPES, com enfoque na gestão 

sustentável. Para atingir este objetivo, a metodologia utilizada foi qualitativa, exploratória e 

realizada por meio de estudos de casos múltiplos, a partir da análise de dados coletados junto 

às IPES do país que já implantaram escritório de processos. Propôs-se coletar dados por 

levantamento documental e entrevistas junto aos gestores das IPES e analisá-los por técnicas 

oriundas da teoria fundamentada. No resultado expõe-se a caracterização dos escritórios de 

processos analisados e dos modelos de governança a eles atrelados; expõe-se a análise 

cruzada dos dados avaliando-se a convergência e a divergência de evidências com enfoque na 

gestão sustentável; e detalha-se o modelo de governança e de gestão BPM proposto para uma 

IPES com enfoque sustentável. Nas considerações finais, pontua-se que (i) identificou-se 

variáveis estruturantes e características de um EP específicas ao contexto de IPES, não 

contempladas na literatura; (ii) para promover a gestão sustentável deve-se controlar e 

otimizar processos organizacionais não apenas sob a ótica econômica mas também sob a ótica 

ambiental e social; (iii) para avaliar-se a efetividade de um modelo de governança e gestão 

BPM deve-se avaliar indicadores de desempenho dos serviços BPM ofertados pelos EP’s; e 

(iv) que o Modelo de Governança e Gestão de Processos Sustentáveis (MGGPS) proposto 

neste trabalho pode maximizar os benefícios de um EP vinculado a uma IPES com enfoque na 

gestão sustentável. A partir deste estudo constatou-se que é necessário rever muitas práticas, 

promover e disseminar o conhecimento do que de fato é ser sustentável, para incorporar estes 

conceitos às práticas (processos), pensamentos, ações e escolhas diárias dos gestores públicos. 

Palavras-chave: Administração Pública. Gestão Pública Sustentável. Tripé da 

Sustentabilidade Organizacional. Gestão de Processos de Negócio. Escritório de Processos. 



 



 
 

ABSTRACT 

FERREIRA, Allan Castro. Estruturação de escritório de processos em Instituição Pública 

de Ensino Superior (IPES): estudo de múltiplos casos e proposta de modelo de governança e 

gestão BPM com enfoque sustentável. 2018. 188 p. Dissertação (Mestrado em Administração 

Pública) – Programa de Pós-Graduação em Administração Pública, Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Teófilo Otoni, MG. 2018.  

This work aims to define a governance and BPM management model that seeks to maximize 

the performance of a process office linked to an IPES, with a focus on sustainable 

management. In order to reach this objective, the methodology used was qualitative, 

exploratory and carried out through multiple case studies, based on the analysis of data 

collected with the IPES of the country that already installed process offices. It was proposed 

to collect data by documentary survey and interviews with the IPES managers and analyze 

them using techniques derived from the grounded theory. The result shows the 

characterization of the analyzed process offices and the governance models attached to them; 

it is exposed the cross-analysis of the data evaluating the convergence and divergence of 

evidence with a focus on sustainable management; and details the governance and BPM 

management model proposed for an IPES with a sustainable approach. In the final 

considerations, it is pointed out that (i) structuring elements and characteristics of a PE 

specific to the IPES context were not identified in the literature; (ii) to promote sustainable 

management, the orgazinational processes must be controled and optimized not only from the 

economic point of view but also from the environmental and social point of view; (iii) to 

evaluate the effectiveness of a governance and BPM management model, it is necessary to 

evaluate performance indicators of the BPM services offered by the EPs; and (iv) that the 

Governance and Management of Sustainable Processes Model proposed in this paper can 

maximize the benefits of an EP linked to an IPES with a focus on sustainable management. 

From this study it was verified that it is necessary to review many practices, promote and 

disseminate the knowledge of what is actually being sustainable, to incorporate these concepts 

into the practices (processes), thoughts, actions and daily choices of public managers. 

Keywords: Public administration. Sustainable public management. Triple Bottom Line. 

Business Process Management. Process office. 
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1 INTRODUÇÃO 

As organizações, no século XX, passaram por transformações sociais radicais e 

como consequência surgiram novas técnicas gerenciais como: reengenharia, terceirização, 

avaliação comparativa, redução estrutural, gerenciamento da qualidade total, análise de valor 

econômico entre outras (DRUCKER, 1997). Neste contexto, para as organizações competirem 

no cenário atual, estas devem constantemente desenvolver seus produtos, processos e 

serviços, de forma a gerar valor para o cliente e a atingir superioridade competitiva 

sustentável no decorrer do tempo (CEPEDA-CARRION et al., 2017). 

Na esfera pública, constituída por entidades responsáveis por fornecer serviços 

públicos aos cidadãos, não é diferente, desenvolver serviços tornou-se uma temática de alta 

relevância. Neste sentido, o governo brasileiro, desde o final da década de 1980, com a 

abertura do mercado, buscou novas ferramentas e abordagens para melhorar a qualidade e a 

produtividade de seus serviços prestados. 

Segundo Ferreira (2009), em 1990, foi criado o Programa Brasileiro da Qualidade 

e Produtividade (PBQP) com foco na gestão de processos. Em 1995, através da reforma do 

Estado, criou-se o Programa Qualidade e Participação na Administração Pública (QPAP), o 

qual introduziu a ideia da gestão para resultados. Já em 1999, agregando a experiência dos 

programas anteriores, criou-se o Programa da Qualidade no Serviço Público (PQSP), cuja 

ênfase estava no atendimento ao cidadão. 

Até que em 2005, o governo federal criou o Programa Nacional de Gestão Pública 

e Desburocratização (GESPÚBLICA), “com finalidade de contribuir para a melhoria da 

qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão e para o aumento da competitividade do 

país” (BRASIL, 2005, P. 1). Normatização esta que foi atualizada em 2017 pelo decreto nº 

9.094, o qual introduziu novas expertises como a Carta de Serviços ao Usuário e o Formulário 

Simplifique – que objetivam respectivamente fornecer informações detalhadas dos serviços 

prestados aos usuários e buscar colaboração social para otimização e simplificação dos 

processos relacionados (BRASIL, 2017). 

Importante destacar que a evolução destes programas ocorreram em consonância 

com as diretrizes do plano de reforma administrativa do governo, aprovado em 1995: o Plano 

Diretor de Reforma do Aparelho do Estado. Segundo Barbosa (2001, p. 205), das ideias que 

se extraem deste plano, destaca-se a de “transformar a administração pública burocrática, 

altamente ineficiente, numa administração gerencial, voltada para atender com eficiência o 

cidadão e restringir custos desnecessários”. 
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Desta forma, a obrigação de agir com eficiência, antes velada na Administração 

Pública brasileira, tornou-se explícita com a reforma de 1995 ao positivar a ‘eficiência’ como 

princípio administrativo-constitucional. A afirmação deste princípio reforçou a ideia de que o 

administrador público deve obter o melhor resultado possível frente aos recursos disponíveis, 

zelando pela objetividade e equidade (BARBOSA, 2001). 

No entanto, no Brasil ainda há predominância da gestão pública constituída em 

estruturas funcionais que fazem uso excessivo do sistema burocrático, o que gera disfunções 

como: lentidão administrativa, ineficiências e serviços públicos que não satisfazem em 

plenitude à população (PIRES; MACÊDO, 2006; SILBERSTEIN, 2006). 

Desta forma, para tratar as disfunções burocráticas, a administração moderna 

sugere, entre outras alternativas, a utilização de ferramentas vinculadas à abordagem gerencial 

por processos ou Business Process Management (BPM), como inovação em tecnologia 

administrativa. Trata-se de uma abordagem de melhoria contínua que busca dar ênfase à visão 

administrativa orientada por processos (interfuncional ou sistêmica) no lugar da visão 

funcional (hierarquizada e departamental), que passa a desempenhar um papel complementar 

na gestão (PAIM, 2002; ARAÚJO; ALVAREZ, 2009). 

Portanto, ao institucionalizar os preceitos da abordagem BPM, torna-se possível 

evoluir a estrutura organizacional: de uma estrutura funcional tradicional para uma estrutura 

matricial forte. A estrutura matricial contém tanto elementos da gestão funcional 

(departamental) como também elementos da gestão por processos (BPM), contudo, na 

estrutura matricial forte, a gestão BPM ganha prioridade, ficando os elementos funcionais em 

segundo plano  (PAIM, et al., 2009; CAPOTE, 2015). 

Segundo Campos et al. (2007), a abordagem BPM oferece à organização a 

oportunidade de concentrar o foco no trabalho do dia a dia (tratar os processos como ativos), 

implementar a estratégia organizacional apoiada em uma visão sistêmica, conferir agilidade às 

rotinas de trabalho e flexibilidade organizacional, gerir os processos por avaliação de 

indicadores de desempenho e facilitar a gestão do conhecimento e de competências. Portanto, 

a institucionalização da abordagem BPM possibilita incrementar a eficiência organizacional, 

alavancar os resultados finais obtidos, reduzir o histórico de erros, rediscutir a alocação de 

atividades entre áreas, dar celeridade na tomada de decisão entre outros benefícios. 

Porém, não basta promover uma gestão pública por processos eficiente, voltada a 

resultados e orientada ao cidadão, sem considerar aspectos de sustentabilidade neste contexto, 

logo, destaca-se aqui a importância do tema: gestão pública sustentável. Segundo Schenini e 

Nascimento (2002), a gestão pública sustentável pressupõe a utilização de instrumentos 
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focados em tecnologias limpas que permitem a otimização sustentável de atividades 

gerenciais, procedimentos e técnicas relacionadas aos serviços públicos prestados. Ou seja, 

busca-se, através da análise sistêmica (transversal), otimizar indicadores econômicos, 

ambientais e sociais relacionados aos processos que fornecem os serviços públicos, 

enfatizando-se na estratégia organizacional o aspecto sustentável da gestão. 

Destarte, se uma organização pública deseja promover a eficiência sistêmica e a 

gestão sustentável de suas operações, será condição necessária que seus gestores dediquem 

esforços para estruturar e institucionalizar um sistema de gestão por processos sólido na 

instituição sob este aspecto ou, no caso, estruturar um Escritório de Processos (EP) sob este 

viés. Conforme afirmam Tregear, Jesus e Macieira (2010), a iniciativa de implantar a cultura 

da gestão por processos (sistêmica) em uma organização funcional está fortemente vinculada 

à implantação de um EP na instituição. 

O escritório de processos é um centro de excelência em gestão que fomentará a 

cultura BPM na organização. Dentre outras atribuições, é a unidade organizacional 

responsável por, a partir das práticas de gestão por processos, gerir a estratégia de BPM e 

promover ciclos de melhoria contínua dentro das organizações, ou seja, é o setor 

organizacional responsável por fornecer serviços internos vinculados à otimização sistêmica e 

sustentável dos processos organizacionais (PINHO et al., 2008). 

Neste sentido, o EP vincula-se às questões de gestão e de governança corporativa. 

Os serviços de gestão, posicionados nos níveis tático e operacional do EP, relacionam-se aos 

projetos de otimização processual e aos serviços de gestão do dia a dia, de avaliação e 

controle de desempenho. Já as questões de governança estão posicionadas no nível 

estratégico, relacionam-se ao conjunto de regras e práticas que orientarão a gestão BPM e 

garantirão que a organização cumpra seus deveres com todos os interessados. No caso de 

organizações públicas, com todos os cidadãos (TREGEAR; JESUS; MACIEIRA, 2010). 

Portanto, a construção de um EP é algo essencial para assegurar a governança 

BPM em uma organização. O objetivo da governança BPM é organizar e ordenar a gestão dos 

processos organizacionais, de forma a viabilizar a institucionalização da gestão BPM como 

elemento central capaz de otimizar o desempenho das rotinas de trabalho e, por conseguinte, 

da organização. Nesta perspectiva, cabe ao EP a responsabilidade de ser o delineador e o 

principal implementador da governança BPM na organização (ELO GROUP, 2009). 

Em vista disso, neste trabalho, entende-se por escritório de processos o setor 

organizacional responsável por gerir a estratégia e a evolução dos processos organizacionais, 

que fornecerá serviços internos de avaliação, controle e otimização processual às demais 
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unidades organizacionais e à organização como um todo, em consonância com os objetivos 

dos stakeholders ou cidadãos (dentre os quais destaca-se o objetivo ‘promover a 

sustentabilidade’). 

O EP deverá ser institucionalizado com propósito de consolidar a estrutura 

matricial forte (por processos) na instituição. Será um agente de mudança cultural, que 

promoverá a cultura da gestão por processos em detrimento da cultura da gestão funcional 

(que ficará em 2º plano), buscando, através de um modelo de governança BPM, obter uma 

gestão de excelência e, desta forma, possibilitar à organização fornecer serviços públicos 

eficazes e eficientes aos cidadãos. Uma vez que, um serviço, por seu caráter perecível, 

intangível, variável e simultâneo, é na verdade um processo constituído por uma série de 

atividades que agregam valor e geram interação interpessoal (GIANESI; CORRÊA,1994; 

GRONROOS, 2007). 

1.1 Tema e Problema de Pesquisa 

A gestão de Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES) no Brasil são 

predominantemente baseadas na improvisação, nas indefinições e na carência de 

planejamento (PIAZZA, 1997; SILVA, 2002; MARRA; MELO, 2003). De acordo com Vieira 

e Vieira (2003), os modelos de gestão estruturados nestas instituições são excessivamente 

burocráticos e comprometem a qualidade dos serviços, em termos de eficácia e eficiência. 

Nesta perspectiva, para confrontar problemas relacionados à falta de eficiência, 

muitas organizações públicas brasileiras, incluindo as IPES, vêm desenvolvendo modelos de 

gestão e governança que visam aumentar a qualidade de seus serviços prestados (PAULA, 

2008). Porém, o material acadêmico acerca deste tema, voltado ao setor público, ainda é 

bastante escasso (COSTA SOUZA; SILVEIRA JÚNIOR, 2012). 

Miranda (2009) acrescenta que, na academia, fala-se muito da importância de 

promover a eficiência no setor público, mas poucos preocupam-se em explicar como isto 

ocorre e poucos destacam a importância da abordagem BPM, da gestão sustentável e do 

escritório de processos nesse contexto (SCHENINI; NASCIMENTO, 2002; TREGEAR; 

JESUS; MACIEIRA, 2010; CAPOTE, 2013). Agravante notado também por Hammer, 

Stanton (1999), que afirmam que muitas organizações têm buscado referências acerca de 

como arquitetar um núcleo de excelência em gestão ou, no caso, um escritório de processos. 

De acordo com Biazzi (2007), para que IPES possam controlar e aprimorar seus 
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processos, estas devem: (i) preparar a organização para intervenção, buscando alinhamento 

estratégico e comprometimento de todos para com as mudanças; (ii) instituir melhorias nos 

processos com participação ativa dos servidores; (iii) capacitar os servidores da organização 

difundindo conceitos e técnicas relacionadas à visão por processos; (iv) divulgar os resultados 

alcançados para incentivar a continuação dos trabalhos e (v) formar um grupo interno de 

gestão com objetivo de sustentar e apoiar as iniciativas BPM na instituição ou, no caso, 

estruturar um escritório de processos. 

No entanto, segundo Ferreira e Paiva (2016), os gestores de muitas instituições 

públicas brasileiras, incluindo IPES, não utilizam tecnologias gerenciais referentes à 

abordagem BPM para desenvolver seus processos e, consequentemente, os serviços ofertados, 

e quando há a gestão dos processos organizacionais, muitos gestores não preocupam-se em 

desenvolver e controlar os processos sob a ótica da gestão pública sustentável. 

Logo, a partir das objeções elencadas, esta pesquisa propõe responder ao seguinte 

questionamento: qual modelo de governança e gestão BPM pode vir a maximizar os 

benefícios de um escritório de processos em uma IPES, sob a ótica da gestão púlica 

sustentável? 

1.2 Justificativa 

Em 2013, ao concluir a graduação em engenharia de produção, pela Universidade 

Federal de Viçosa, o autor desta pesquisa elaborou um Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) sobre o tema ‘planejamento e controle de produção’, cujo objetivo era calcular a 

capacidade de produção de uma fábrica de colchões situada no município de São Geraldo-

MG. Nesta experiência, foi compreendido a importância de se racionalizar as operações de 

produção, como pré-requisito para se entender os processos organizacionais e buscar ações de 

otimização organizacional. 

Em 2014, o autor assumiu o cargo de engenheiro de produção em uma Instituição 

Pública de Ensino Superior (IPES) situada na cidade de Teófilo Otoni-MG. Dentre suas 

atribuições, consta a de executar e coordenar projetos de qualidade para melhorar a gestão da 

instituição. Quanto a este aspecto, no primeiro ano em exercício, percebeu-se que os gestores 

da instituição não realizavam a gestão dos processos organizacionais (de forma sistêmica) e 

que esta falta de gestão BPM possivelmente era a causa de diversos problemas observados no 

dia a dia, como falhas de comunicação e ineficiências em geral. 
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Logo, diante destes desafios, este buscou se qualificar com maior afinco na 

temática ‘gestão por processos em organizações públicas’. E para isto, concluiu duas 

especializações entre 2014 e 2016: uma em (i) gestão de projetos, cuja monografia abordou o 

tema ‘estruturação de um projeto para implantar a cultura da gestão por processos em uma 

organização pública’; e outra em (ii) engenharia de saúde e segurança do trabalho, cuja 

monografia abordou a temática ‘sistemas de gestão integrados sob a ótica da gestão por 

processos’. 

Após estas experiências, o autor iniciou alguns projetos na IPES de Teófilo Otoni 

visando implantar a cultura da gestão por processos na instituição. Contudo, não obteve o 

êxito esperado. Nestes projetos o agente – individualmente – conseguiu mapear alguns 

processos administrativos da IPES e fez proposições de melhorias que foram encaminhadas 

aos gestores da instituição. Contudo, por falta de conhecimento, estrutura administrativa ou 

uma equipe permanente de gestão BPM, a alta administração arquivou os mapas e os 

relatórios sem implementar as melhorias propostas, divulgar os manuais, exigir padronização 

e controlar alterações nos padrões. Desta forma, como não havia uma equipe permanente 

destinada à gestão e ao controle destes processos, meses após o trabalho ser realizado, os 

mapas encontravam-se desatualizados e os relatórios e planos de ação inviabilizados. 

Para contrapor aos problemas identificados, principalmente o referente à falta de 

apoio da alta administração e a falta de estrutura administrativa – ou falta de equipe fixa de 

acompanhamento e gestão de processos –, surgiu a necessidade de voltar a pesquisar o 

assunto e identificar outras variáveis que impactavam o sucesso de projetos BPM no setor 

público. Sendo uma destas variáveis, ou a principal delas: ‘a existência ou não de um 

escritório de processos na instituição, vinculado à alta administração’. 

Então, a partir destas experiências, o autor estipulou um novo foco de pesquisa 

que concentrava-se na temática ‘estruturação de escritório de processos em uma organização 

pública, para promoção da abordagem BPM e da gestão sustentável’. Na busca por entender 

estas questões, este se matriculou no mestrado profissional em administração pública em 2016 

e esta trajetória representa a justificativa pessoal da realização desta pesquisa. 

Ao cursar as disciplinas do mestrado, nos dois semestres iniciais, o pesquisador 

elaborou alguns artigos sobre temáticas relacionadas à gestão de processos em instituições 

públicas e sobre a importância do escritório de processos neste contexto. Nestas pesquisas, 

evidenciou-se a escassez de trabalhos sobre estruturação de escritórios de processos em 

organizações públicas, e que a escassez é ainda maior quando trata-se de trabalhos sobre 
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estruturação de EP’s para IPES e com viés sustentável. Portanto, isto concerne a justificativa 

acadêmica da realização desta pesquisa. 

Importante destacar, por fim, que esta pesquisa poderá ser de grande relevância 

quanto a finalidade de sensibilizar gestores públicos, do alto escalão, acerca da importância de 

se institucionalizar um EP sustentável em sua instituição. Acredita-se que através de um EP 

seja possível otimizar os processos organizacionais – sob a ótica econômica, ambiental e 

social – e que, desta forma, as instituições possam fornecer serviços públicos mais eficientes 

aos cidadãos brasileiros. Tendo em vista que o programa de mestrado cursado pelo autor é 

profissional, busca-se desenvolver um trabalho prático que possa auxiliar e orientar gestores 

públicos a encarar este desafio. Portanto, isto concerne a justificativa econômica, ambiental e 

social da realização desta pesquisa. 

1.3 Relevância do Tema 

Santos (2012) destaca que o sucesso de uma iniciativa BPM em uma organização 

pública depende de vários fatores, que necessitam de permanente atenção, dentre os quais, 

destacam-se: apoio da alta gestão; burocracia e cultura do setor público; composição e 

competências da equipe de processos; comunicação entre equipe de processos e membros da 

organização; conhecimento dos membros da organização quanto a conceitos BPM; 

conscientização dos benefícios e deveres da abordagem por processos; direcionamento para 

utilização de softwares livres; experiência dos membros com ferramentas tecnológicas; 

impacto da mudança de governo por causa de eleições; impacto das regulamentações internas; 

insegurança de clientes internos por falhas em outros projetos de melhoria; priorização dos 

clientes internos; recursos e infraestrutura; e rotatividade de pessoal terceirizado. 

Em vista disso, torna-se de grande relevância a existência de um núcleo interno 

que auxilie e se responsabilize pelas iniciativas BPM na organização e que promova a 

governança BPM. Núcleo este que pode ser denominado Business Process Management 

Office (BPMO) ou Escritório de Processos (EP). Contudo, como tratado anteriormente, há 

escassez de trabalhos na academia sobre a estruturação de escritórios de processos para 

organizações públicas e a carência é ainda maior quando trata-se de trabalhos que abordam a 

estruturação de um EP para IPES e com viés sustentável (PAIM, 2014). 

Segundo Rodriguez (1983, p. 273), “as universidades constituem organizações 

inconfundíveis, sui generis, diferentes, que não podem ser tratadas com as mesmas teorias 
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nem com as mesmas técnicas com que se analisam e se estudam as organizações com fins 

lucrativos”. Para Roczanski (2009), estas instituições são organizações intrinsecamente 

complexas e com características especiais que as distinguem das demais organizações. 

Conforme investigação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP), 

atualizado em abril de 2018, no Brasil há 296 Instituições Públicas de Ensino Superior 

(IPES). Após pesquisas iniciais, constatou-se que apenas sete instituições federais possuem 

escritórios de processos estruturados e em execução. Portanto, a elaboração de material 

específico sobre o assunto poderá auxiliar os gestores públicos, vinculados às IPES, na 

estruturação de escritórios de processos eficazes e inerentes ao seu modelo de gestão. 

Contudo, outra peculiaridade desta proposta de trabalho, talvez a mais relevante 

do ponto de vista acadêmico, refere-se à intenção de tratar a temática escritório de processos 

sob a ótica da gestão pública sustentável. Em pesquisas iniciais, não se verificou trabalhos 

acadêmicos que relacionem estas duas variáveis. Em síntese, acredita-se que a abordagem 

gerencial por processos – BPM – possibilita através do enfoque sistêmico e do alinhamento 

estratégico promover o foco da gestão na sustentabilidade organizacional. 

Segundo Ferreira e Paiva (2016), as etapas de controle e melhoria de processos 

organizacionais podem incluir não apenas a avaliação de indicadores econômicos, mas 

também a avaliação de indicadores ambientais e sociais presentes nos processos. Desta forma, 

o Escritório de Processos, como entidade máxima propulsora da cultura BPM, pode promover 

na organização a eficiência econômica, social e ambiental, incorporando o conceito da 

sustentabilidade nas práticas organizacionais (processos), nos pensamentos, ações e escolhas 

diárias dos gestores públicos. Logo, acredita-se que este trabalho possa representar um avanço 

quanto a estas questões. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo Geral 

O estudo tem o seguinte objetivo geral: definir um modelo de governança e gestão 

BPM que busque a maximização do desempenho de um escritório de processos vinculado a 

uma IPES, com enfoque na gestão sustentável. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

▪ Identificar IPES que possuem EP no Brasil e as variáveis estruturantes destes 

EP’s empregadas na prática, contempladas ou não na literatura; 

▪ Coletar dados acerca das variáveis estruturantes, buscando-se caracterizar a 

gestão de cada EP investigado e o modelo de governança BPM a ele atrelado; 

▪ Articular as variáveis estruturantes dos EP’s vinculados às IPES com as 

demandas de uma gestão sustentável; 

▪ Avaliar a convergência e a divergência dos dados coletados, priorizando-se 

evidências que apoiem a criação de um modelo de governança e gestão BPM sustentável. 

▪ Propor um modelo de governança e gestão BPM que busque a maximização do 

desempenho de um EP vinculado a uma IPES, sob a ótica sustentável. 

1.5 Estrutura do Trabalho 

Para atender aos objetivos da pesquisa, essa dissertação foi estruturada conforme 

representado na figura 1. 
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Figura 1 – Estrutura do trabalho 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

Nesta seção propôs-se definir, explicar e relacionar os conceitos referentes à 

história das IPES no Brasil, à estrutura de gestão e governança de IPES, acerca da 

administração pública e do princípio da eficiência, da gestão por processos, da gestão pública 

sustentável e, por fim, sobre o escritório de processos – como entidade responsável por 

vincular esses assuntos – no contexto da gestão dos processos que fornecem ou apoiam os 

serviços públicos. 

2.1 História do Ensino Superior no Brasil 

Esta subseção destina-se a sintetizar parte da história do Ensino Superior (ES) no 

Brasil, desde 1945 até o início do século XXI. Inicialmente, propôs-se caracterizar os 

principais períodos de crescimento ou retração das instituições de ensino públicas e privadas, 

conforme figura 2 e quadro 1. Na sequência, propôs-se descrever o cenário atual do ES no 

Brasil e destacar a importância das Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES). 

Figura 2 – História do ensino superior no Brasil 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Apresenta-se no quadro 1 uma breve caracterização dos períodos analisados. 

Importante destacar que os períodos históricos estratificados, de crescimento ou retração, 

podem ser um pouco maiores ou menores do que o exposto. 
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Quadro 1 – Caracterização do ensino superior no Brasil 

Período: Caracterização: 

1945-1964 

- Neste período houve rápida expansão do Ensino Superior Público. Entre 1945 e 1965, as 

matrículas de estudantes saltaram de 21 mil para 181 mil. Ocorreu um processo de federalização 

das instituições estaduais e privadas, formando assim um sistema federal de educação. 

Desenvolveu-se uma cultura administrativo-burocrática, conferindo racionalidade e 

operacionalidade às universidades. Buscava-se transformar catedráticos e docentes em 

funcionários públicos (VASCONCELOS, 2007; CUNHA, 2004; MARTINS, 2009) 

- Ao mesmo tempo, havia um intenso movimento visando a reforma do sistema universitário 

brasileiro. Pesquisadores, docentes e discentes criticavam seu caráter elitista, denunciavam o 

regime de cátedra vitalícia, lutavam para realização de concursos públicos para admissão de 

professores, por atualização curricular e pelo aumento da participação discente nos órgãos 

colegiados (VEIGA, 1982; CUNHA, 1983). 

1964-1985 

- O Regime Militar é marcado por projetos de expansão e melhoria do Ensino Superior Público 

e por medidas repressivas ao movimento estudantil e aos docentes.  

- Quanto à repressão: através de decretos, extinguiu-se a União Nacional dos Estudantes (UNE), 

limitou-se a existência de organizações estudantis no âmbito de cada universidade, aplicou-se 

rigorosas punições aos discentes e servidores considerados hostis ao regime. Havia censura, 

vigília ideológica e repressão ao pensamento crítico nas instituições (VEIGA,1982; 

SANFELICE, 2015). 

- O cenário educacional encontrava-se turbulento e com capacidade limitada, estudantes e 

professores estavam insatisfeitos e as universidades públicas não possuíam capacidade para 

novas matrículas de discentes aprovados em vestibulares, ao passo que a taxa de matrícula do 

ensino médio crescia. Logo, no fim da década de 1960, o governo pressionado criou grupos de 

trabalho com vistas a elaborar a reforma da política educacional brasileira e criou o Fundo de 

Desenvolvimento Técnico-Científico, que forneceu recursos para estruturação do Ensino 

Superior Público, principalmente da pós-graduação. Buscava-se expandir o acesso ao ensino 

superior, modernizando-se o ensino público (com contenção de gastos) e impulsionando-se a 

criação de universidades particulares, e instaurar no Brasil uma educação de objetivos práticos, 

capaz de atingir as metas de desenvolvimento nacional (FERRARI, 2001; CUNHA 2007). 

- Principais pontos da reforma do ensino superior de 1968: Instituições passaram a articular 

ensino e pesquisa; extinguiram-se as cátedras vitalícias; instaurou-se a gestão departamental; a 

legislação deu caráter institucional à carreira acadêmica, formalizando o ingresso por meio de 

concurso público e a progressão mediante titulação acadêmica; introduziu-se o ciclo básico e o 

regime de créditos; modificou-se o exame do vestibular tornando-o classificatório; estruturou-se 

uma política pública nacional de pós-graduação conduzida por agências de fomento para 

impulsionar a iniciação científica, a formação de pesquisadores e o crescimento econômico do 

país (BRASIL, 1983; CUNHA, 2004). 

 - Entre 1967 e 1980, matrículas no ensino público federal saltaram de 88 mil para cerca de 490 

mil estudantes, contudo aferiu-se que esse crescimento foi insuficiente para suprir a carência de 

acesso ao ensino superior no país, criando-se, ao final da década de 1970, condições favoráveis 

para expansão do ensino superior privado. Já entre 1980 e 1985, em função da crise econômica 

(de elevadas taxas de inflação e desemprego), verificou-se uma desaceleração da ampliação do 

ensino superior no país, tanto público como privado (SAMPAIO, 2000; MARTINS, 2009). 

1985-2002 

- Neste período houve elevado crescimento do Ensino Superior Privado, principalmente a partir 

de 1995. Destaca-se que entre 1980 e 1996, acelerou-se a conversão dos estabelecimentos de 

ensino em universidades privadas, de 20 estabelecimentos isolados para 76 universidades. Este 

crescimento foi impulsionado pela Constituição de 1988, que deu maior autonomia à gestão do 

setor privado. As novas universidades privadas buscavam simular o modus operandi da 

universidade pública, contudo, sem as condições ideais para isto, tendiam a funcionar como 

aglomerações de institutos profissionalizantes, sem institucionalizar a pesquisa e a carreira 

docente (SAMPAIO, 2000; BARREYRO, 2008). 

- A partir de 1995, o MEC ganhou maior autonomia para conduzir o processo de expansão da 

oferta de vagas do ensino superior no país. Num contexto de ajuste fiscal e enfraquecimento do 

poder público federal, o MEC adotou uma política de flexibilização da autorização e do 

credenciamento de instituições e cursos particulares, expandindo-se consideravelmente a 

participação privada no setor. Acreditava-se que o mercado acadêmico nacional regularia o 

desempenho das instituições privadas, uma vez que estudantes e suas famílias poderiam 

escolher aquelas universidades com melhor desempenho no sistema de avaliação nacional de 
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Período: Caracterização: 

qualidade do ensino, denominado ‘provão’ (CORBUCCI, 2004; VIEIRA; FARIAS, 2007; 

BARREYRO, 2008). O objetivo era diversificar o modelo único de universidade implantado em 

1968. Buscava-se oferecer não apenas formação científica (ensino e pesquisa) mas também 

formação profissional e tecnológica, em conformidade com a concepção de educação para a 

competitividade (SOBRAL, 2001). 

- Quanto ao ensino público, em razão do ajuste fiscal, o MEC incentivava as IPES a expandir a 

oferta de vagas sem contrapartida de investimentos. Destaca-se que houve suspensão de 

concursos públicos, num contexto de crescimento elevado de aposentadorias de servidores, 

sobrecarregando-se a capacidade do ensino federal (CORBUCCI, 2004). 

- Portanto, entre 1990 e 2002, houve expansão do Ensino Superior Privado e estagnação do 

Ensino Público no Brasil. Destaca-se que, neste período, a demanda por educação superior 

elevou-se cerca de 160% ao passo que a oferta de vagas cresceu 252% (em função da expansão 

da rede privada). Contudo, neste cenário de oferta maior que a demanda, percebeu-se que o 

ensino público (estagnado) era a modalidade mais procurada pelos candidatos, evidenciando, 

desta forma, que a política de ampliação do ensino privado apresentava sinais de esgotamento. 

Buscando-se contrapor este problema, em 1999 criou-se o Fundo de Financiamento ao 

Estudante do Ensino Superior, destinado a alunos com insuficiência econômica. Contudo, em 

2004, aproximadamente 50% das vagas ofertadas no setor privado permaneceram ociosas e 

eram grandes os índices de inadimplência (BARREYRO, 2008; CORBUCCI, 2004). 

Início do 

século 

XXI 

- Período de fortalecimento do Ensino Superior Público. A partir de 2004, recuperou-se o 

orçamento das instituições federais. Criaram-se novas unidades, ingressaram-se novos 

servidores e salários foram atualizados (MARTINS, 2009). 

- Para tentar combater o problema da exaustão do ensino superior privado, de vagas ociosas e 

dificuldade de alcançar alunos de baixa renda, em 2004, criou-se o Programa Universidade para 

Todos (PROUNI), que buscava estatizar as vagas das instituições privadas em troca de renúncia 

fiscal, com vistas a democratizar o acesso ao ensino superior e garantir a permanência dos 

discentes. Todavia muitos acadêmicos criticaram o programa por seu frouxo sistema legal de 

controle (permitindo que instituições oportunistas e de baixa qualidade forneçam diplomas 

simbólicos) e pela falta de assistência estudantil aos alunos com condições econômicas 

desfavoráveis  (CARVALHO, 2006). 

- Quanto ao ensino público, em 2007, criou-se o Programa de Apoio aos Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI): que visava dotar as 

universidades, que aderirem, com recursos financeiros necessários à ampliação de vagas, 

aumentar a qualidade dos cursos, rever a estrutura acadêmica e aperfeiçoar a utilização dos 

espaços físicos, valorizando a flexibilidade e a interdisciplinaridade (BRASIL, 2007). 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Percebe-se então que, no século XX e início do século XXI, o ensino superior 

brasileiro oscilou entre períodos de crescimento e estagnação, estruturação ou regulação e 

desregulamentação, fortalecimento e enfraquecimento, em afinidade com contexto 

sócioeconômico de cada época. As instituições de ensino superior públicas e privadas 

passaram por diversas transformações administrativas e, principalmente, acadêmicas. 

Conforme destaca Martins (2009, p. 28), nos últimos 40 anos, 

Essas instituições criaram estruturas acadêmicas que propiciaram a produção 

científica institucionalizada, desenvolveram cursos de pós-graduação stricto 

sensu, promoveram a profissionalização da carreira acadêmica, adotaram o 

regime de tempo integral para seus docentes, preservaram a liberdade 

acadêmica, associaram as atividades de ensino e pesquisa, implantaram 

programas de iniciação científica em parceria com agências de fomento 

nacionais.  

Contudo, mesmo após a elevada expansão do ensino superior público e privado no 

Brasil, nos últimos 60 anos, o acesso aos jovens estudantes continua restrito a 21% da faixa 
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etária entre 18-24 anos, segundo dados da UNESCO de 2005, o que contrasta com países 

mais desenvolvidos que têm captado cerca de 60% dos cidadãos dessa faixa etária, com 

destaque para os EUA que absorveram 83% dos jovens em 2005 (BARREYRO, 2008). 

De acordo com dados do INEP coletados em 2016, o Brasil conta com 296 IPES 

ou Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e 2111 IES privadas. Neste ano, 

aproximadamente 92% das vagas ofertadas foram de IES privadas. Já com relação a taxa de 

matrícula, aproximadamente 75% dos alunos matriculados em cursos de graduação presencial 

se encontravam na rede privada, 15% em insituiçõs públicas federais, enquanto que as 

estaduais respondiam por 8% e as municipais por 2% do total de matrículas (BRASIL, 2017). 

Destaca-se que em 2016, do total de docentes doutores lotados em IES públicas e 

privadas do país, aproximadamente 68% concentravam-se nas instituições públicas, logo 32% 

na rede privada. Em se tratando dos docentes que trabalham em regime de tempo integral, 

novamente há predominância da rede pública: 72% e apenas 28% na rede privada (BRASIL, 

2017). O que evidencia a enorme importância das Instituições Públicas de Ensino Superior 

(IPES) para o fomento da pesquisa e da inovação no Brasil. 

Portanto, no início deste século, na Era da Informação, as organizações públicas 

de ensino superior passaram a ocupar um lugar de destaque ainda maior quanto à pesquisa e a 

inovação. Contudo, paradoxalmente, estas instituições são as que apresentam maiores 

dificuldades em promover inovações estruturais e administrativas, incorporar novas 

tecnologias de gestão e governança, e redefinir seus processos e serviços (BROTTI; 

COLOSSI; MELO, 2000). Isto posto, a próxima subseção destina-se a abordar e dar ênfase 

aos modelos de gestão e governança característicos das IPES no Brasil. 

2.2 Modelos de Gestão e Governança em Instituições Públicas de Ensino Superior 

Para entrar no assunto referente aos modelos de gestão e governança de IPES, faz-

se necessário primeiro definir e diferenciar modelos de gestão e modelos de governança 

pública. Segundo TCU (2014, p. 26), 

Governança no setor público compreende essencialmente os mecanismos de 

liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e 

monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e 

à prestação de serviços de interesse da sociedade. 

Portanto, a governança delineia e descreve a orientação estratégica da 

organização, que deve ser alinhada às expectativas das inúmeras partes interessadas internas e 
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externas à entidade. Já a gestão, de modo complementar à governança, diz respeito ao 

funcionamento do dia a dia da organização, tem a obrigação de implementar o plano 

homologado no nível estratégico e entregar os resultados esperados com eficiência (WORLD 

BANK, 2007). Na figura 3 mostra-se esta relação. 

Figura 3 – Relação entre gestão e governança 

 
Fonte: TCU (2014, p. 32) 

De acordo com TCU (2014, p. 32), 

Enquanto a gestão é inerente e integrada aos processos organizacionais, 

sendo responsável pelo planejamento, execução, controle, ação, enfim, pelo 

manejo dos recursos e poderes colocados à disposição de órgãos e entidades 

para a consecução de seus objetivos, a governança provê direcionamento, 

monitora, supervisiona e avalia a atuação da gestão, com vistas ao 

atendimento das necessidades e expectativas dos cidadãos e demais partes 

interessadas. 

Desta forma, a governança relaciona-se à busca por efetividade (causar o efeito 

desejado) e economicidade (atingir o resultado com a mínima utilização de recursos). Já a 

gestão, preocupa-se com a eficácia (cumprir atividades e entregar os resultados planejados) e 

a eficiência (executar as atividades da melhor forma possível, buscando-se obter máximo 

benefício da aplicação dos recursos). No quadro 2 expõe-se a diferença entre as funções de 

governança e de gestão. 

Quadro 2 – Funções de gestão e governança pública 

Funções de Governança: Funções de Gestão: 

- Definir o direcionamento estratégico; 

- Supervisionar a gestão; 

- Envolver as partes interessadas; 

- Gerenciar riscos estratégicos; 

- Gerenciar conflitos internos; 

- Auditar e avaliar o sistema de gestão e controle; 

- Promover accountability e transparência. 

- Implantar programas; 

- Garantir a conformidade com as regulamentações; 

- Revisar e reportar o progresso das ações;  

- Garantir a eficiência administrativa;  

- Manter a comunicação com as partes interessadas; 

- Avaliar o desempenho e registrar o aprendizado. 

Fonte: Adaptado de TCU (2014) 
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Esclarecida esta diferença conceitual. Quanto aos aspectos de governança de uma 

IPES, destaca-se que todos os servidores ingressam por concurso público, possuem 

estabilidade e seus vencimentos estão atrelados à progressão fixa de cada carreira ou cargo. 

Normalmente os cargos de direção (estratégicos) destas instituições são exercidos por 

servidores docentes, que nem sempre estão preparados para as atividades administrativas. Os 

servidores ocupam cargos estratégicos de forma temporária, através de eleições internas ou 

indicações, logo, periodicamente, há alternância política e de orientação na instituição. A alta 

administração das IPES convivem frequentemente com limitações orçamentárias e devem 

seguir normas associadas ao orçamento público, que inclui efetividade, eficiência, 

transparência e controle governamental e social (BIAZZI, 2007; ROCZANSKI, 2009). 

Já com relação aos aspectos da gestão, segundo Vieira e Vieira (2003), as IPES 

utilizam-se de práticas de gestão rígidas e fortemente hierarquizadas, baseadas no paradigma 

burocrático-legal; há grande departamentalização, com pouca integração e incentivo à 

inovação; processos multiplicam-se e não há controle quanto à eficiência, apenas, em alguns 

casos, controle da eficácia. Muitas vezes, uma rotina de trabalho que é visivelmente ineficaz 

ou ineficiente é perpetuada na organização por questões culturais ou por sentimento de 

aversão à mudança. Não há questionamento da legislação vigente, do ‘modus operandi’ ou de 

outros aspectos envolvidos (BIAZZI, 2007). 

Isso, de um modo geral, aplica-se a todo o setor público brasileiro. Contudo, a 

despeito de a burocracia aparentar ser, muitas vezes, um obstáculo à eficiência (percepção do 

senso comum, uma vez que a burocracia em si não é um obstáculo mas sim o excesso de 

burocracia), no setor público a existência da burocracia é imprescindível e tem a finalidade de 

minimizar os riscos da conduta arbitrária e promover o princípio da equidade, entre outras 

benécias (OLIVEIRA, 2013). Mas para esclarecer o entendimento quanto ao paradigma 

burocrático e quanto aos demais paradigmas da Administração Pública, na próxima subseção, 

aborda-se a evolução da Administração Pública como área de investigação intelectual. 

2.3 Administração Pública Brasileira e o Princípio da Eficiência 

A administração pública, como campo do saber humano, evoluiu com o passar do 

tempo por meio do método científico e da prática. Acadêmicos apresentam evolução deste 

campo a partir de quatro paradigmas: patrimonial, burocrático, gerencial e societal. No quadro 

4, sintetiza-se as principais características de cada paradigma da administração pública. 
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Quadro 3 – Breve caracterização dos paradigmas da administração pública 

Paradigma: Breve caracterização: 

Patrimonial 

Conceito utilizado para explicar a gênese das instituições públicas brasileiras, quando ação 

estatal era desprovida de previsibilidade, a conduta era arbitrária e a diferenciação entre 

público e privado precária. Reflete o caráter personalista do poder (CAMPANTE, 2003; 

OLIVEIRA, 2013). 

Burocrático 

Quadro conceitual que emergiu para contrapor a arbitrariedade patrimonial. Caracteriza-se por 

seu caráter impessoal. Reflete os princípios da dominação racional ou legal. Trouxe exatidão, 

continuidade, previsibilidade, celeridade, uniformidade e otimização à administração pública. 

Contudo, após a ocorrência de crises fiscais na década de 1980, expôs-se um descompasso 

entre as demandas sociais crescentes e ilimitadas e os orçamentos públicos escassos e 

inelásticos, enfatizando-se disfunções do modelo weberiano, como: despersonalização das 

relações humanas, exageros de autoridade, resistência a mudanças, formalidade excessiva, 

morosidade entre outras (MERTON, 1970; OLIVEIRA, 2013). 

Gerencial 

Com a globalização e a crise fiscal, muitos governos buscaram redefinir seus modelos 

burocráticos em prol da eficiência. O novo conceito mantinha a impessoalidade, meritocracia 

e a fidelidade aos regulamentos e cargos, contudo caracteriza-se ainda pela orientação para 

resultados, cidadão-consumidor, capacitação de recursos humanos, inovação, revisão de 

rotinas, descentralização e delegação de poder. Críticos afirmam que falta estímulo ao 

controle social e à participação popular, prioriza-se as dimensões estruturais de gestão em 

detrimento das sociais e políticas, há centralização deliberativa e está vinculado a modelos 

internacionais de reforma (KETTL, 2005; PAES DE PAULA, 2005; OLIVEIRA, 2013). 

Societal 

Tem como referência a noção de gestão social. Sintetiza as visões e tendências relacionadas à 

gestão pública brasileira. Caracteriza-se por buscar criar processos de gestão participativos e 

diálogos, onde as decisões exponham o consenso de diferentes colaboradores, por preocupar-

se com a participação popular e com controle social, e por buscar um projeto de 

desenvolvimento vinculado aos interesses nacionais. Críticos afirmam tratar-se de constructos 

de vigência limitada, e que a descentralização deliberativa não garante maior democracia, 

efetividade e redução de clientelismo (ARRETCHE, 1996; PAES DE PAULA, 2005; 

OLIVEIRA, 2013). 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Os dois primeiros, constructos ‘fortes’, emergiram da elaboração teórica do 

cientista social alemão Max Weber. Já os demais são vistos como constructos ‘tênues’, uma 

vez que o modelo gerencial é considerado uma redefinição do modelo burocrático em prol da 

eficiência e o modelo societal possui vigência limitada, ou seja, trata-se de uma visão de 

futuro não consolidada (OLIVEIRA, 2013). 

Importante destacar que os paradigmas representam quadros conceituais para 

compreensão da administração pública. Através destes é possível enxergar a realidade 

observada com relativa clareza. No entanto, no cotidiano organizacional, estes paradigmas se 

entrelaçam, ou seja, em instituições essencialmente burocráticas, pode-se observar a vigência 

do personalismo ou iniciativas permeáveis à participação social (OLIVEIRA, 2013). 

No Brasil, não é diferente, a mescla de paradigmas é uma realidade. O passado 

colonial institucionalizou o personalismo na cultura social do país. Contudo, desde 1930, 

houve esforços para tentar consolidar nas instituições públicas uma burocracia impessoal. O 

gerencialismo, por sua vez, teve início na década de 1990, a partir da reforma administrativa 

do Estado. Já o modelo societal obteve espaço a partir da Constituição Federal de 1988, que 
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descentralizou políticas públicas e fomentou arranjos administrativos inovadores como os 

conselhos gestores de políticas públicas (OLIVEIRA, 2013). 

Zwick et al. (2012) complementam ao afirmar que, no caso brasileiro, os 

paradigmas se entrelaçam e sofrem adaptações, conferindo-lhes contornos próprios. Logo, 

essa hibridização constitui na realidade uma forma única de gerir a coisa pública, instituindo o 

que os pesquisadores Zwick e colaboradores denominam ‘administração pública tupiniquim’. 

Contudo, nos últimos anos, o paradigma que ganhou maior ênfase empírica na 

forma de gerir a coisa pública brasileira foi o gerencial. Desde a década de 1990, com advento 

da globalização e a proposta de reforma do Estado, pregou-se pois de forma ampla a evolução 

dos conceitos burocráticos clássicos em prol de expertises gerenciais voltadas para atender 

com eficiência o cidadão e restringir custos desnecessários (BARBOSA, 2001). 

Segundo Di Pietro (1996, p. 41), 

[...] a expressão Reforma do Estado designa a tendência, hoje praticamente 

universal, de reformar o aparelhamento do Estado, em especial, o 

aparelhamento administrativo, representado pela Administração Pública em 

sentido amplo, abrangendo todos os órgãos, dos três Poderes, que exercem a 

função administrativa, bem como as entidades da Administração indireta. 

Destaca-se que, segundo Bresser Pereira (1998), a administração pública gerencial 

não reflete uma adesão ao neoliberalismo ou uma opção pelo Estado mínimo, conforme 

indicam muitos de seus críticos. Ao contrário, a reforma gerencial, independentemente da 

orientação ideológica dos governos que a promovem, visa potencializar a implantação de 

políticas públicas estratégicas para a coletividade, tanto na área social, como também em 

outras áreas de interesse nacional: ambiental, científica e tecnológica. 

No Brasil, as diretrizes da reforma foram delineadas no Plano Diretor da Reforma 

do Aparelho do Estado, aprovado em 1995. Buscou-se enfatizar na administração pública os 

preceitos do paradigma gerencial, dentre os quais, destaca-se a ênfase na eficiência. Desta 

forma, a necessidade de eficiência, antes implícita na administração pública, tornou-se 

explícita, elevando-a a categoria de princípio administrativo-constitucional. 

Segundo Moraes (1999, p. 30), 

[...] o princípio da eficiência é o que impõe à administração pública direta e 

indireta, e a seus agentes a persecução do bem comum, por meio do exercício 

de suas competências de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, 

eficaz, sem burocracia e sempre em busca da qualidade, primando pela 

adoção dos critérios legais e morais necessários para a melhor utilização 

possível dos recursos públicos, de maneira a evitarem-se desperdícios e 

garantir-se maior rentabilidade social.  

Neste contexto, valoriza-se cada vez mais na administração pública a adoção de 

abordagens, métodos e técnicas (como as propostas pela abordagem gerencial por processos) 
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que aumentem o nível de excelência em gestão, promovendo ganhos em desempenho e maior 

rentabilidade social (FERREIRA et al., 2008; ARAÚJO; ALVAREZ, 2009).  

Segundo Araújo et al.  (2004, p. 02) a gestão por processos é definida como “um 

conjunto de métodos e técnicas que auxiliam a organização na gestão de seu negócio através 

do conhecimento e entendimento de seus processos”. A próxima subseção destina-se a 

caracterizar e detalhar os assuntos pertinentes a esta abordagem administrativa.  

2.4 Abordagem Gerencial por Processos 

O termo gestão de processos é oriundo do início da Revolução Industrial, meados 

do século XVIII. Surgiu por intermédio da racionalização ou divisão do trabalho em partes 

sequenciais objetivando sua mecanização (DE SORDI, 2012). Destarte, torna-se importante 

identificar o que de fato é um processo. Segundo o guia BPM CBOK (2009, p. 36), processo é 

“um conjunto definido de atividades ou comportamentos executados por humanos ou 

máquinas para alcançar um ou mais objetivos”.  

De acordo com Scheer (2006), existem três tipos de processos organizacionais. 

Conforme ilustrado na figura 4. 

Figura 4 – Três categorias para os processos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 Processos Operacionais (primários): processos que agregam valor 

diretamente para o cliente, são compostos pelas atividades finalísticas da 

organização, ligadas às áreas de operação, logística, gestão de materiais entre 

outras. 

 

Processos Operacionais 
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 Processos de Gerenciamento (ou suporte): são processos que dão suporte às 

atividades operacionais da empresa, compõe-se por atividades ligadas à gestão 

financeira, da informação, recursos humanos, entre outras áreas táticas. 

 Processos de Governança: são processos que visam a assegurar a efetividade 

dos demais processos, compõe-se por atividades vinculadas à gestão de 

desempenho, gestão de riscos, desenvolvimento de estratégia entre outras. 

Contudo, é importante distinguir os termos ‘gestão de processos’ e ‘gestão por 

processos’. Segundo De Sordi (2012), o termo ‘gestão de processos’ refere-se ao 

gerenciamento das operações de uma empresa, está ligado à visão positivista (mecanicista), 

voltado às ações que otimizam fluxos de trabalho em determinado setor (visão da qualidade), 

onde o foco é local, busca-se melhorar o desempenho de algum setor específico.  

Já o termo ‘gestão por processos’, também denominado ‘gestão de processos de 

negócio’ ou Business Process Management (BPM), possui escopo maior. Estes termos são 

designados para indicar uma abordagem administrativa ampla, um estilo cultural de 

administrar ou estrutura de organização, o foco de gestão é sistêmico e integrado, busca-se 

otimizar fluxos de trabalho ponta a ponta (interfuncionais), visando melhorar o desempenho 

agregado da organização e não apenas o desempenho local (PAVANI JÚNIOR; 

SCUCUGLIA, 2011). 

Um projeto que vise implantar a cultura da gestão por processos sistêmica em 

uma organização funcional burocrática hierarquizada, deverá percorrer alguns estágios de 

maturidade, conforme destacado na figura 5. 

Figura 5 – Da gestão funcional à gestão orientada por processos 

 
Fonte: Adaptado de Paim et al. (2009, p. 134). 
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De acordo com Paim et al. (2009), uma organização pode percorrer 4 estágios de 

maturidade, quanto à relação gestão funcional versus processual. Contudo, é importante frisar 

que a gestão BPM, foco deste trabalho, corresponde ao 3º estágio da figura adaptada de Paim 

e não ao 4º estágio apontado pelo autor. Na sequência, detalha-se cada caso. 

i) Gestão funcional (estrutura funcional): refere-se à abordagem hierárquica 

departamental, à gestão em nível local, normalmente baseada na improvisação, 

marcada por indefinições e carência de planejamento. Neste estágio não há 

registro das rotinas de trabalho (processos), não há padronização, nem visão 

sistêmica. Há apenas a imposição e o cumprimento de normas. 

ii) Gestão funcional com processos em 2º plano (estrutura matricial fraca): 

neste estágio a organização busca registrar as rotinas de trabalho; os processos 

servem de suporte para hierarquia; inicia-se a gestão de processos localizada, 

padronizando-se rotinas em departamentos isolados. Contudo há baixa 

coordenação e baixo entendimento dos processos interfuncionais, logo não há 

visão sistêmica. 

iii) Gestão por processos transversais com funções em 2º plano (estrutura 

matricial forte): a gestão reconhece que os processos são significativos; a 

estrutura hierárquica deve servir de suporte para a gestão dos processos 

(horizontal). Neste estágio há gestão por processos interfuncionais, sistêmica, 

integrada, com grande coordenação e entendimento compartilhado. Possibilita 

o alinhamento estratégico, a gestão do conhecimento e de competências, dentre 

outras benécias. 

iv) Gestão orientada por processos: esta abordagem representa um cenário 

pouco usual, em que a hierarquia é incipiente e a ênfase se desloca para  

resultados e clientes personalíssimos. Pode-se imaginar a organização como 

um conjunto de células autônomas que, a partir da demanda dos clientes, muda 

sua estrutura para conseguir gerar os resultados esperados. 

Deste modo, para que uma organização de estrutura funcional dê prioridade aos 

processos e adquira maturidade de forma a evoluir para a estrutura matricial forte (por 

processos), os gestores organizacionais devem empenhar-se em executar projetos que visem 

mapear, padronizar, rever, melhorar e gerir os processos organizacionais. Projetos estes, que 

podem ser ‘divididos’ em dois grandes momentos: entendimento da situação atual (AS-IS) e 

análise e proposição de situação futura (TO-BE). O AS-IS refere-se ao momento de 

identificar e mapear os processos existentes na organização. Já o TO-BE está relacionado às 
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etapas de análise e otimização de processos organizacionais (PRANDELLA, 2012). 

Conforme ilustrado na figura 6. 

Figura 6 – Projeto de processo ideal, do AS IS ao TO BE 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

No primeiro momento (AS IS) da gestão dos processos de negócio busca-se 

formalizar as atividades ou rotinas de trabalho. As organizações devem mapear seus 

processos, expondo-os por meio de uma codificação comum, de compreensão uniforme. 

Nesta etapa, deve-se modelar os processos organizacionais (representá-los graficamente) e 

criar manuais (ou procedimentos padrões) de forma a clarificar questões críticas do negócio, 

referentes ao trabalho propriamente dito. Busca-se definir o que está sendo feito na 

organização, o porquê de ser realizado, quando, onde, por quem e de que modo é executado 

cada atividade (ARAÚJO et al., 2004). 

Já no segundo momento (TO BE), de reengenharia ou redesenho de processos de 

negócio, busca-se repensar profundamente o processo e tentar ‘enxugar’ o seu fluxo de valor, 

foca-se em identificar falhas ou oportunidades de otimização e resolvê-las de modo a 

provocar melhorias significativas nos indicadores de desempenho dos processos e, por 

conseguinte, da organização em termos de custo, qualidade, serviço e velocidade (HAMMER; 

CHAMPY, 1994; HAMMER; STANTON, 1999). 

Dentre os principais benefícios da institucionalização da gestão por processos, 

destaca-se a promoção do enfoque sistêmico e do alinhamento estratégico. O enfoque 

sistêmico ou ‘visão sistêmica’ permite aos gestores entender as rotinas de trabalho em sua 

totalidade, de forma transversal (perpassando os setores funcionais), desta forma, é possível 

Projeto de Processos Ideal - Redesenho 

1. AS IS 

‘É’ 

2. Identificar  

desconexões 

e resolvê-las 

3. TO BE 

‘Deve ser’ 
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identificar pontos de melhoria nas interfaces funcionais. Já o alinhamento estratégico, consiste 

em alinhar os processos operacionais à estratégia organizacional por meio de metas para os 

processos: ao identificar indicadores para os processos e medi-los é possível saber se o nível 

operacional está gerando os resultados desejados pela alta gestão (CAMPOS et al., 2007). 

Outra vantagem deste modelo, está na possibilidade de gerenciar a organização 

por meio da avaliação de indicadores de desempenho associados aos processos, com foco em 

controlar, avaliar e melhorar os indicadores de forma integrada ou sistêmica. O controle 

integrado é o processo de monitoramento utilizado por uma organização para garantir a 

regularidade das operações, possibilitando redesenhar processos, corrigir erros e ajustar o 

planejamento (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 1997). 

É importante frisar que o enfoque sistêmico da abordagem BPM, associado ao 

alinhamento estratégico, pode possibilitar não apenas fornecer serviços de qualidade aos 

cidadãos (ao otimizar os processos associados a estes), mas também promover o foco da 

gestão na sustentabilidade organizacional, ou seja, as etapas de análise e melhoria de 

processos podem incluir não só a avaliação de indicadores econômicos ou de qualidade, mas 

também indicadores ambientais e sociais presentes nos processos. Conforme veremos na 

próxima subseção. 

2.5 Gestão por Processos sob a ótica da Gestão Pública Sustentável 

Segundo Elkington (1998), a sustentabilidade pode ser dividida em três pilares 

principais, conforme figura 7: social, ambiental e econômico. Este critério, um dos mais 

populares para definição de sustentabilidade, é conhecido como Tripé da Sustentabilidade 

Organizacional ou Triple Bottom Line (TBL). Neste sentido, uma organização que tenha por 

objetivo ser sustentável, utiliza o TBL como uma ferramenta para analisar, em termos 

ambientais, sociais e econômicos, os seus resultados. 
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Figura 7 – Tripé da sustentabilidade 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 Sustentabilidade social: visa a garantir que todos tenham acesso a bens e 

serviços de qualidade, uma vida digna, com trabalho e salário respeitáveis. 

Busca-se uma sociedade mais justa e equânime; 

 Sustentabilidade ambiental: prioriza a utilização consciente dos recursos 

naturais, utilização de tecnologias limpas e produção de bens e serviços 

ecologicamente corretos; 

 Sustentabilidade econômica: é atingida através de vantagem competitiva, 

qualidade, custo, mercado, resultado e estratégias de negócios. Busca-se o 

aumento da produtividade, reduzindo-se ou mantendo-se constante a utilização 

de recursos naturais. 

Com relação à questão da sustentabilidade orientada à gestão pública, Schenini e 

Nascimento (2002) afirmam que o atual panorama de esgotamento e contaminação de 

recursos naturais e da diminuição da qualidade de vida das pessoas têm levado os gestores 

públicos a procurar novas soluções e tecnologias limpas de gestão. O objetivo é tomar 

medidas que provoquem mudanças nos valores da sociedade e criem novas formas de se 

gerenciar os serviços públicos prestados. 

Ao analisar o trabalho Consulin (2013), percebe-se a existência de três fatores 

sustentáveis que podem ser identificados e praticados por organizações prestadoras de 

serviços: 

i) Processos Sustentáveis: criar processos e controlar indicadores econômicos, 

sociais e ambientais buscando-se otimizar os processos sob a ótica sustentável. 

Por exemplo, incluir no controle dos processos a avaliação dos impactos 

quanto ao uso de papel, de energia e de água, de combustíveis fósseis etc. 

ii) Parcerias Sustentáveis: escolher trabalhar apenas com fornecedores e clientes 
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que compartilhem da mesma visão sustentável, ou auxiliá-los a ter essa mesma 

visão. Exigência observada, por exemplo, na lei de licitações brasileira, que a 

partir de 2010 impôs a adoção de critérios de sustentabilidade para aquisição de 

bens ou contratação de serviços e obras, a chamada ‘licitação verde’. 

iii) Projetos Sustentáveis: atuar em projetos que auxiliem na sustentabilidade 

organizacional e do meio em que a organização está inserida, como projetos 

para implantar a coleta seletiva, de conscientização, projetos sociais entre 

outros. 

Portanto, uma organização pública que tenha a intenção de ser sustentável deve, 

além de desenvolver parcerias e projetos, buscar otimizar os processos que geram os serviços 

públicos sob a ótica sustentável, ou seja, os gestores destas organizações poderão utilizar as 

ferramentas da abordagem gerencial por processos – BPM – com foco em otimizar a 

utilização dos recursos públicos e mitigar possíveis impactos socioambientais presentes nos 

processos que geram os serviços públicos. 

Veja que o alinhamento entre a gestão por processos e o controle integrado de 

indicadores de gestão – econômicos, ambientais e sociais –, corrobora-se nas normas 

International Organization for Standardization (ISO) e Occupational Health ans Safety 

Assessments Series (OHASA): normas de gestão da qualidade, gestão ambiental e gestão da 

saúde e segurança do trabalho. Estas normas orientam as organizações a adotar, como base, a 

abordagem administrativa por processos. Conforme vê-se na ISO 9001 (2008, p. 6): 

Essa norma promove a adoção de uma abordagem de processos para o 

desenvolvimento, implantação e melhoria da eficácia de um sistema de 

gestão da qualidade para aumentar a satisfação do cliente pelo atendimento 

aos seus requisitos. 

E na introdução da ISO 14001 (2004, p. 6) e OHSAS 18001 (2007, p. 10): 

Esta norma é baseada na metodologia conhecida como Plan–Do–Check–Act  

(PDCA). [...] Muitas organizações gerenciam suas operações através da 

aplicação de um sistema de processos e suas interações, que podem ser 

referenciados como ‘abordagem de processo’. A ABNT NBR ISO 9001 

promove a utilização da abordagem de processo. Como o PDCA pode ser 

aplicado a todos os processos, as duas metodologias são consideradas 

compatíveis. 

Neste contexto, segundo Mcdonald (apud Waclawovsky e Batiz, 2010, p. 2), a 

estruturação de sistemas de controle integrado, ou Sistemas de Gestão Integrados (SGI’s), 

devem fomentar práticas organizacionais que: 

Maximizem o desempenho organizacional, reduzindo desperdícios, 

retrabalhos e refugos durante todas as etapas do processo; auxiliem no 

controle e na mitigação dos aspectos e impactos ambientais e dos perigos e 

riscos de Segurança e Saúde no Trabalho (SST); preservem os recursos 
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ambientais e culturais (ar, água, solo, flora, fauna, seres vivos e suas inter-

relações) para as gerações futuras; impulsionem o desenvolvimento 

sustentável da sociedade, respeitando a diversidade e promovendo a redução 

das desigualdades sociais. 

Logo, enfatiza-se aqui que a gestão pública sustentável está vinculada às 

iniciativas que buscam a otimização do desempenho organizacional em nível econômico, 

ambiental e social. Sendo um pressuposto a sua viabilização, a institucionalização da 

abordagem gerencial por processos – BPM – na cultura organizacional. 

Portanto, institucionalizar os preceitos da gestão por processos ou estruturar e 

consolidar um modelo de governança e gestão BPM na instituição será tarefa imprescindível 

para que as organizações públicas possam potencializar a eficiência dos serviços públicos 

prestados, não apenas sob a ótica da qualidade, mas também sob a ótica ambiental e social, 

em consonância com a visão sustentável. 

Segundo Tregear, Jesus e Macieira (2010, p. 12), 

[...] as organizações precisam criar mecanismos de governança para gerir as 

ações de BPM de forma estruturada. A Governança em BPM está relacionada 

com a definição e sustentação de diretrizes e regras que direcionem as 

atividades e decisões ao longo do ciclo de vida de cada processo, assim como 

a definição de papéis e responsabilidades para as ações de BPM em nível da 

gerência de projetos e de programas. Uma efetiva Governança em BPM deve 

reforçar o alinhamento estratégico através das atividades de gestão de 

processos e das prioridades do negócio, definir claramente e reforçar as 

responsabilidades de cada parte interessada e coibir redundâncias nas 

iniciativas de BPM. 

Em vista disso, se uma organização pública decidir ser sustentável, esta deverá 

empenhar-se em institucionalizar um modelo de governança BPM, com vistas a proporcionar 

o alinhamento estratégico entre as atividades de gestão e os objetivos da organização, que, 

neste caso, seria ser sustentável, ou seja, dever-se-ia instituir um modelo de governança e 

gestão BPM sob a ótica sustentável. 

Neste contexto, quanto à constituição de mecanismos de governança para gerir as 

ações BPM de forma estruturada, torna-se de grande relevância a existência de um núcleo 

interno que auxilie e se responsabilize por estas iniciativas de BPM na organização. Núcleo 

este, que pode ser denominado Escritório de Processos (EP). 
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2.6 A Importância do Escritório de Processos 

Segundo Paim et al. (2009), devido a crescente complexidade e abrangência das 

tarefas de gerenciamento de processos nas organizações, com ações frequentes de 

normatização, mapeamento, proposição de melhorias, execução, treinamento e coordenação 

(ações muitas vezes realizadas de forma isolada), torna-se cada vez mais relevante e urgente, 

nas organizações, a necessidade de estruturar um centro de gestão BPM que integre e se 

responsabilize por essas ações ou, no caso, estruturar um escritório de processos com este fim. 

Conforme destaca Zucateli et al. (2013), muitas organizações brasileiras não 

apresentam uma estrutura centralizada para gestão dos processos organizacionais, sendo a 

gestão dos processos executadas pelas próprias áreas funcionais. Estas organizações não 

reconhecem a importância de uma estrutura centralizada como um fator crítico para a 

melhoria de seus processos. Nestas organizações a principal área responsável por gerir 

processos costuma ser a de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e não 

profissionais especialistas em BPM. Desta forma, as atribuições que deveriam compor o 

escopo de um EP ficam dispersas nos setores funcionais, o que gera falta de visão sistêmica e 

conflitos de responsabilização entres os trabalhadores. 

Tregear, Jesus e Macieira (2010, p. 4), complementam ao afirmar que “a maioria 

das organizações inicia a implantação de um Escritório de Processos somente após certo nível 

de maturidade em BPM ser alcançado”. No entanto, segundo estes autores, a criação do 

escritório de processos pode ser o primeiro passo para a promoção e institucionalização da 

cultura BPM em uma organização de estrutura funcional tradicional. Neste caso, o EP é visto 

como elemento principal que centralizará as ações de coordenação e sustentação das práticas 

de BPM na instituição, fornecendo serviços de otimização e controle de processos em parceria 

com as demais unidades organizacionais e capacitando os colaboradores gradativamente, na 

busca por disseminar e enraizar a cultura BPM na organização. 

Pinho et al. (2008, p. 28) conceituam o escritório de processos como: 

[...] uma unidade relacional, normativa e coordenadora, que prescreve 

métodos e ferramentas que orientem o gerenciamento dos processos da 

organização, e atua como elo de comunicação entre os diferentes 

departamentos envolvidos nos processos gerenciados. A visão sistêmica do 

Escritório sobre o processo permite uma análise mais eficaz, gerando (e 

coordenando) sugestões de melhoria que beneficiem um dado processo como 

um todo.  

De acordo com Tregear, Jesus e Macieira (2010, p. 33), 

O Escritório de Processos é o ponto focal para coordenação de melhorias de 

processos e atividades de gestão de processos. Ele apoia toda a organização 
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com padrões de conformidade, metodologias, modelos, educação, auxílio a 

projetos e coaching. O Escritório garante práticas consistentes para alcançar 

os objetivos da gestão por processos em tempo adequado e com boa relação 

custo-benefício. 

Portanto, a estruturação de um escritório de processos é de suma importância para 

que uma organização consiga de fato institucionalizar a cultura BPM e também atingir seus 

objetivos. O EP permite combater problemas típicos decorrentes de ações de gestão de 

processos descentralizadas, como: desintegração de gestão, com ocorrência de 

responsabilidades e tarefas redundantes; dificuldade dos gestores para assegurar a atualização 

dos documentos e para o entendimento dos processos transversais; concentração excessiva em 

atividades destinadas a ‘apagar incêndios’, desfavorecendo atividades de prevenção ou 

melhoria prévia de processos; desmotivação dos gestores por não terem apoio para 

implementar novas expertises, podendo resultar no arquivamento da documentação (sem 

aplicação prática efetiva); dificuldade para atuação coordenada e sincronizada devido a forte 

cultura funcional, facilitando o conflito interfuncional e atrasos; grande risco de as atividades 

BPM não terem continuidade, podendo acarretar em perdas de oportunidades, custos 

desnecessários e descrédito quanto à viabilidade de novos projetos com este viés (PAIM et 

al., 2009). Na subseção seguinte, conceitua-se as variáveis estruturantes de um EP. 

2.6.1 Variáveis Estruturantes de um Escritório de Processos 

Quanto às variáveis estruturantes de um EP, identificou-se na literatura as 

seguintes questões: 

i) Posicionamento estratégico ou vinculação do EP; 

ii) Serviços prestados e principais atribuições de um EP; 

iii) Funções de um EP; 

iv) Estágios de maturidade de um EP; 

v) Tecnologias ou sistemas de apoio ao EP; 

vi) Papéis e responsabilidades associados a um EP; 

vii) Objetivos de sua implantação; 

viii) Indicadores de desempenho de um EP; 

É importante destacar que estas variáveis estruturantes englobam tanto questões 

referentes a um modelo de governança BPM de uma instituição como a um modelo de gestão 

de um EP, uma vez que, como tratado anteriormente, entende-se que o EP deve ser o principal 
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formulador e executor da governança BPM e que esta deverá guiar a gestão BPM, ou seja, 

guiar a gestão do EP. São questões indissociáveis (ELO GROUP, 2009; TREGEAR; JESUS; 

MACIEIRA, 2010). 

No caso de organizações públicas (cujos interessados são os cidadãos), o 

planejamento correto das variáveis estruturantes de um EP, definirão, por exemplo, se o EP 

terá a finalidade ou não de potencializar a boa governança pública ou, em outras palavras, se 

através da criação de um EP será possível ou não institucionalizar estruturas adequadas de 

governança BPM, que permitam efetivar os valores da boa governança no setor público. 

De acordo com IFAC (apud TCU, 2014, p. 14), a boa governança no setor público 

permite, entre outros fatores: 

Garantir a entrega de benefícios econômicos, sociais e ambientais para os 

cidadãos; garantir que a organização seja, e pareça, responsável para com os 

cidadãos; ter clareza acerca de quais são os produtos e serviços efetivamente 

prestados para os cidadãos; possuir e utilizar informações de qualidade e 

mecanismos robustos de apoio às tomadas de decisão; garantir a qualidade e 

a efetividade dos serviços prestados aos cidadãos; promover o 

desenvolvimento contínuo dos colaboradores; definir claramente processos, 

papéis, responsabilidades e limites de poder e de autoridade; institucionalizar 

estruturas adequadas de governança; selecionar lideranças tendo por base 

competências individuais; avaliar o desempenho e a conformidade da 

organização; ser transparente, mantendo a sociedade informada acerca das 

decisões tomadas e dos riscos envolvidos; utilizar-se de controles internos 

para manter os riscos em níveis adequados e aceitáveis; prover aos cidadãos 

dados e informações de qualidade. 

Desta forma, após o esclarecimento da relação entre os aspectos de governança e a 

estruturação de um EP, na sequência, ir-se-á detalhar cada variável estruturante identificada 

na literatura, iniciando-se pela variável ‘vinculação ou posicionamento estratégico de um EP’ 

na estrutura organizacional. Quanto a vinculação de um EP, Paim et al. (2009) apresenta, 

conforme figura 8, um exemplo de estrutura matricial ou estrutura funcional que reconhece a 

existência de processos transversais e tem um EP para centralizar as ações de BPM. 
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Figura 8 – Estrutura matricial e a inserção do Escritório de Processos 

 
Fonte: Paim et al. (2009, p. 246) 

Quanto ao posicionamento estratégico de um EP, Lawson (2007) fez duas 

reflexões importantes: (i) a localização do EP na estrutura organizacional deve ser alta o 

suficiente para ter visão sistêmica e ter razoável influência sobre as demais unidades da 

organização, e por outro lado sua localização precisa ser baixa o suficiente para estar em 

contato direto com nível operacional; (ii) onde quer que o EP esteja na estrutura hierárquica 

da organização, o importante é que ele esteja vinculado aos objetivos estratégicos da 

organização e desempenhe atividades multifuncionais. 

Quanto a este aspecto, Tregear, Jesus e Macieira (2010) afirmam que o EP pode 

ser uma unidade isolada da organização ou fazer parte de outras unidades (como 

planejamento, gestão e TI). Não há resposta única para esta questão. Os gestores, com base 

nas circunstâncias de sua organização, determinarão onde o EP deverá estar localizado e isto 

pode se alterar à medida que as circunstâncias mudem; todavia, o mais importante é que o EP 

esteja vinculado a um gestor sênior da organização, com acesso direto a alta administração, ou 

que este se reporte diretamente aos líderes da alta gestão. 
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Com relação aos serviços prestados e atribuições de um EP, identificou-se na 

literatura que o EP pode desempenhar quatro tipos de serviços e para cada tipo de serviço 

existem algumas atribuições principais, conforme expõe-se no quadro 5. 

Quadro 4 – Principais serviços de um Escritório de Processos 

Serviços do Escritório 

de Processos: 
Principais Atividades: 

Gestão da Estratégia de 

BPM 

- Prover a governança dos processos;  

- Combinar e alinhar estratégia, recursos, processos e ações de otimização; 

- Selecionar sistemas e métodos de gestão de processos; 

- Gerenciar os custos, o portfólio de projetos de melhoria, a qualidade da gestão e 

os processos do EP;  

Melhoria de Processos 

- Gerenciar os projetos de mapeamento e melhoria de processos; 

- Definir indicadores de desempenho, sistemas, competências, responsáveis, 

procedimentos e riscos para os processos; 

- Gerenciar a promoção de mudanças nos processos;  

- Capacitar e qualificar os gestores de processos;  

Gestão do Dia a Dia 

- Monitorar a realização dos processos; 

- Registrar dados acerca do desempenho dos processos;  

- Controlar e mitigar desvios nos padrões de desempenho; 

- Avaliar metas e indicadores de desempenho;  

Suporte ao Escritório 

- Sustentar as metodologias e critérios do EP; 

- Compor, capacitar e manter a equipe do EP; 

- Registrar o histórico e aprendizado dos processos; 

- Elaborar e dar sustento ao plano de comunicações do EP; 

Fonte: Adaptado de Pinho et al. (2008); Paim et al. (2009); Tregear, Jesus, Macieira (2010) 

Observe que os serviços finalísticos (ou operacionais) prestados pelo EP para a 

organização estão categorizados como ‘serviços de melhoria de processos’ e ‘serviços de 

gestão do dia a dia’. Já os ‘serviços de gestão da estratégia de BPM’ e ‘serviços de suporte ao 

escritório’ correspondem respectivamente às atividades estratégicas e táticas que estruturarão 

a atuação do EP na organização (PAIM et al., 2009). 

Quanto aos serviços finalísticos, ressalta-se que os ‘serviços de melhoria de 

processos’ são compostos por atividades consumidas pelos projetos BPM que o EP promove 

em parceria com os setores funcionais da organização. Alguns projetos, de maior 

complexidade, demandarão maior envolvimento do EP; já outros, de menor complexidade, as 

próprias unidades de negócio poderão tomar frente, auxiliadas por consultores do EP. Com 

relação aos ‘serviços de gestão do dia a dia’, estes são compostos por atividades que devem 

ser executadas periodicamente pelo EP e pelos setores envolvidos, não executadas por 

projetos, como no primeiro caso (TREGEAR; JESUS; MACIEIRA, 2010). 

No que diz respeito às funções de um EP, segundo Pinho et al. (2008), existem 

três panoramas de atuação para o escritório de processos. Este pode atuar como: 

 Normativo: o EP executa os serviços de gestão estratégica de BPM, serviços 

de melhoria de processos e serviços de suporte ao escritório. Neste cenário os 
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serviços de gestão do dia a dia ficam sob responsabilidade das demais unidades 

organizacionais. 

 Coordenador: o EP executa os serviços de gestão do dia a dia e os serviços de 

suporte ao escritório. Já os serviços de gestão estratégica e de serviços de 

melhoria de processos ficam sob a responsabilidade das demais unidades 

organizacionais. 

 Normativo e Coordenador: o EP acumula todos os serviços, tanto normativos 

quanto os de coordenação. As demais unidades organizacionais, apenas 

auxiliam nas ações de maior complexidade do escritório. 

Tregear, Jesus e Macieira (2010) complementam ao afirmar que nas organizações 

com pouca maturidade em gestão de processos, espera-se que o EP desempenhe um amplo 

papel e se envolva diretamente, junto das unidades de negócio, na execução de projetos de 

melhoria de processos; neste caso, o EP seria normativo e coordenador. Porém, à medida que 

o nível de maturidade em BPM aumente, as unidades organizacionais passam a estar aptas a 

desempenhar as atividades de BPM por conta própria, necessitando de menor assistência do 

escritório de processos. Neste caso, o EP poderia ser apenas normativo (deixando os serviços 

de gestão do dia a dia para as unidades organizacionais) ou ser apenas coordenador (deixando 

os serviços gestão estratégica e de melhoria de processos para as demais unidades). 

No tocante aos estágios de maturidade de um EP, ELO GROUP (2009) sugere que 

a implantação de um EP seja realizada de forma gradativa, conforme três papéis estratégicos e 

quatro estágios de maturidade. A figura 9 ilustra a trajetória de amadurecimento de um EP. 
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Figura 9 – Estágios na adoção de papéis estratégicos de um Escritório de Processos 

 

Fonte: ELO GROUP (2009, p. 11) 

Segundo ELO GROUP (2009), no primeiro estágio de maturidade de um EP em 

uma organização, não é possível gerar valor ao negócio com as ações BPM e existem diversos 

problemas e oportunidades de melhoria, mas a organização ainda não tem apoio nem 

maturidade para executar projetos de maior impacto. Nessa fase, o EP concentra-se em ações 

de conscientização e capacitação. No segundo estágio, a equipe do EP, com apoio da alta 

gestão, busca proliferar ações BPM junto às unidades de negócio com objetivo de atacar 

problemas críticos e pontuais da organização (buscando-se a excelência operacional e os 

primeiros casos de sucesso); neste estágio, BPM passa a ser visto como uma inovação eficaz. 

No terceiro estágio, os gestores organizacionais percebem a necessidade de  

convergência das inúmeras iniciativas de gestão, até então isoladas, vislumbrando-se 

aumentar o controle interfuncional e dotar o EP de visão sistêmica e capacidade para tratar 

problemas de maior complexidade na organização. Nesta fase, o EP concentra-se em mapear e 

obter controle sobre todos os macroprocessos organizacionais (ponta a ponta). Por fim, no 
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quarto estágio, com apoio das demais unidades de negócio, o EP transforma-se na unidade 

estratégica central de coordenação das iniciativas BPM e adota uma orientação a serviços. 

Nessa fase, o EP, além das atividades de controle, concentra-se em ações estratégicas e de 

consultoria interna (quando surgem demandas de complexidade interfuncional), buscando-se 

a promoção da inovação e da flexibilidade no negócio (ELO GROUP, 2009). 

Com relação às tecnologias de apoio a um EP, Paim et al. (2009) identifica 

diversos sistemas que podem apoiar a atuação de um EP, como por exemplo: utilização de 

fluxos de trabalho, de intranet ou portal web corporativo, sistemas de análises estatísticas e 

gráficas, de avaliação comparativa, de coleta de indicadores, de comunicação, de banco de 

dados, de desenvolvimento de sistemas, de divulgação de mudanças e de extração de 

relatórios analíticos, sistemas de gerenciamento de recursos humanos, de gestão da cadeia de 

suprimentos, de gestão de regras de negócio, gestão de competências, de conteúdo, gestão de 

indicadores, gestão de projetos, gestão de relacionamento com cliente, gestão da informação e 

gestão eletrônica de documentos, gestão de riscos, sistemas de medição de performance, de 

mineração de dados, de modelagem de processos, de monitoramento de atividades, de 

planejamento de recursos empresariais, de apoio à decisão, de publicação dos novos 

processos, simulação, de treinamento de pessoal e trabalho colaborativo, dentre outros. 

Quanto aos papéis e responsabilidades associadas a um EP, Korhonen (2007) 

identifica, em seu modelo de governança BPM, os seguintes elementos: 

 Comitê de Processos: posiciona-se no nível estratégico da atuação BPM, é 

vinculado aos patrocinadores do EP na organização. O comitê auxilia na gestão 

dos macroprocessos agregados e é encarregado por gerir a estratégia de BPM,  

por promover o alinhamento estratégico (desdobrando a estratégia macro em 

objetivos operacionais micro), pela seleção e priorização dos projetos BPM, 

pela alocação dos recursos e aprovação dos planos e métodos. 

 Gestores do Escritório de Processos: posicionam-se no nível tático da 

atuação BPM, são responsáveis pelos serviços de melhoria e suporte ao EP, por 

capacitar e apoiar a execução dos projetos BPM, por definir e manter as regras, 

os padrões e as melhores práticas de gestão de processos na organização. 

 Gestor de Processos: também posicionam-se no nível tático da atuação BPM, 

são responsáveis por executar os serviços de melhoria e de gestão do dia a dia, 

são os chamados donos de processos, encarregados de monitorar o desempenho 

dos processos e conduzir as intervenções para otimizá-los.  
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 Gestor de Projetos: posicionam-se no nível operacional da atuação BPM, são 

os responsáveis por operar os processos no dia a dia (ou parte deles) e por atuar 

nos projetos de melhoria BPM, quando necessário. 

Contudo, é importante frisar que os papéis e responsabilidades definidos em um 

modelo de governança BPM não são fixos e universais, ou seja, não atendem a qualquer tipo 

de organização. Os modelos e os conceitos encontrados na literatura são úteis como material 

de orientação, mas cabe a cada organização, de acordo com suas características e 

peculiaridades, construir um modelo próprio que a atenda (ELO GROUP, 2009). 

Com relação aos objetivos de um EP, segundo Pinho et al. (2008, p. 28), 

O objetivo de um EP vai além das tarefas sistemáticas de modelagem, 

análise, proposta de melhorias e redesenho dos processos, propondo-se a 

constituir a instância organizacional responsável por inserir e gerir a prática 

de gestão de ou por processos no escopo de atuação e na cultura da 

organização. 

Segundo o autor, a construção de um EP demanda a delimitação de objetivos 

claros e tangíveis e que corroborem a sua implantação. Estes objetivos devem alinhar-se a 

estratégia organizacional. Por exemplo, se o objetivo da organização é promover a cultura 

BPM, o EP deveria focar em atividades de capacitação e conscientização; se outro objetivo é 

promover a gestão do conhecimento, o EP deve dar prioridade às atividades de modelagem e 

publicação de processos; se o objetivo é promover a eficiência econômica, ambiental e social 

ou promover a gestão sustentável, o EP deve focar em atividades de análise e controle, 

otimização ou informatização de processos (processos eletrônicos não utilizam papel, tonner, 

combustível, entre outros recursos); se o objetivo for ser transparente, o EP deve construir um 

portal web com livre acesso para divulgar métodos, processos, indicadores, ferramentas e 

promover ações junto à comunidade interna e externa; entre outros casos. Em suma, ressalta-

se que o EP poderá modificar ou incrementar o seu escopo de atuação de acordo com a 

estratégia da organização (PAIM et al., 2009; TREGEAR; JESUS; MACIEIRA, 2010). 

Por fim, no que concerne aos indicadores de desempenho de um EP, Paim et al. 

(2009) afirma que é de grande relevância a constituição e a publicação de indicadores de 

desempenho que avaliem a atuação e os resultados do EP. A divulgação destes índices poderá 

garantir a credibilidade das ações do escritório. Os indicadores de desempenho de um EP 

estão vinculados às suas funções e atribuições. Busca-se avaliar se os trabalhos desenvolvidos 

pelos gestores e colaboradores do EP estão atingindo os objetivos traçados pela organização. 

Conforme o exemplo anterior, se uma organização pública tem como objetivo 

promover a cultura BPM, esta poderá, por exemplo, monitorar e avaliar os indicadores 
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‘Quantidade de eventos BPM realizados por ano’ e ‘Quantidade de servidores capacitados por 

ano’; se o objetivo é promover a gestão do conhecimento, esta poderá avaliar o indicador 

‘Quantidade de processos mapeados e publicados por ano’; se o objetivo é promover a gestão 

sustentável, a organização poderá avaliar os indicadores ‘Quantidade de processos 

monitorados por ano’, ‘Quantidade de processos otimizados via redefinição de fluxo de valor 

por ano’ e ‘Quantidade de processos informatizados por ano’; por fim, se o objetivo é ser 

transparente, pode avaliar o indicador ‘Possuí portal Web com livre acesso?’; entre outros. 

2.7 Considerações Finais da Seção 

Para elucidar o entendimento quanto aos conceitos e suas inter-relações 

apresentadas nesta seção, na figura 10 expõe-se um mapa mental que destaca a sistematização 

dos principais tópicos abordados. 

Figura 10 – Síntese do referencial teórico 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 



51 

3 MÉTODO UTILIZADO NA PESQUISA  

Para atingir ao objetivo traçado na introdução, este trabalho propõe abordagem 

qualitativa, finalidade exploratória e ser realizado por meio de estudos de casos múltiplos, a 

partir de análise de dados coletados junto às Instituições Públicas de Ensino Superior do país 

que já implantaram Escritório de Processos. Propõe-se coletar dados por levantamento 

documental e por entrevistas semiestruturadas com os gestores dos EP’s das IPES, buscando-

se codificá-los e analisá-los com vistas à criação de um modelo teórico que represente a 

convergência das evidências identificadas em cada caso. 

3.1 Quadro Metodológico 

Portanto quanto à abordagem, esta pesquisa propõe ser qualitativa. Pesquisas 

qualitativas analisam os processos e destacam os significados de forma subjetiva, sem 

utilização de experimentação objetiva. De modo abrangente, é “uma atividade na qual o 

pesquisador estuda as coisas em seus cenários naturais, tentando entender, ou interpretar, os 

fenômenos em termos dos significados que as pessoas a eles conferem” (DENZIN; 

LINCOLN, 2006, P. 17). 

Quanto aos fins, a pesquisa é exploratória. Segundo Gil (2010, p. 27), “as 

pesquisas exploratórias têm como propósito proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito”. Busca-se o aprimoramento de ideias ou a 

descoberta de intuições. Segundo Malhotra (1993, p. 156) a pesquisa exploratória possibilita a 

compreensão do conjunto do problema: 

A pesquisa com dados qualitativos é a principal metodologia utilizada nos 

estudos exploratórios e consiste em um método de coleta de dados não-

estruturado, baseado em pequenas amostras e cuja finalidade é promover uma 

compreensão inicial do conjunto do problema de pesquisa. 

Quanto aos meios, propõe-se realizar estudos de casos múltiplos. Segundo Gil 

(2010), os estudos de caso podem ser únicos ou múltiplos. O estudo de caso único refere-se ao 

estudo de um único indivíduo, grupo, organização ou fenômeno. Já os múltiplos são aqueles 

em que se estuda simultaneamente mais de um caso, a fim de se ampliar a base de dados para 

apuração de determinado fenômeno. 

Merriam (1998, p. 16) argumenta que “estudos de caso são particularistas, 

descritivos e heurísticos, e apoiam-se fortemente no raciocínio indutivo a partir do manuseio 
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de múltiplas fontes de dados”. Segundo a autora, pesquisadores normalmente utilizam estudos 

de caso quando desejam compreender uma situação específica em profundidade, enfatizando 

seu significado para vários envolvidos. 

Segundo Hartley (1994) estudos de casos são úteis quando se ambiciona entender 

o desenvolvimento das interações sociais e dos processos organizacionais, analisando-os 

segundo o contexto histórico que estão inseridos. É uma metodologia de pesquisa indicada 

sobretudo ao pesquisador que almeja conhecer a dinâmica do cotidiano organizacional. 

Segundo Voss, Tsikriktsis e Frohlich (2002), os estudos de caso são 

particularmente apropriados para estudos exploratórios ou de construção de teoria, pois 

permitem identificar variáveis-chave, suas ligações e explicar porque estas ligações existem. 

Eisenhardt (1989) afirma que em estudos de casos múltiplos que visem a construção de teoria, 

como o proposto neste trabalho, pode ser suficiente analisar uma quantidade de quatro a dez 

casos, por usualmente permitir a lógica de replicação teórica e literal. 

3.2 Procedimentos de Coleta de Dados 

Quanto a coleta dos dados, propõe-se coletar dados secundários por (i) 

levantamento documental, junto a documentos expostos nos sítios eletrônicos das IPES que 

possuem EP e coletar dados primários por (ii) entrevistas semiestruturadas, junto aos gestores 

das IPES que possuem EP. Eisenhart (1989) expõe que o uso de múltiplas fontes de dados 

possibilita que o pesquisador alcance maior validade construtiva da pesquisa. 

O levantamento documental propõe buscar material complementar “sob os mais 

diversos formatos, tais como fichas, mapas, formulários, cadernetas, documentos pessoais, 

cartas, bilhetes, fotografias, fitas de vídeo e discos” (GIL, 2002, P. 88). Optou-se por realizar 

o levantamento documental inicialmente, antes das entrevistas, com finalidade de facilitar a 

compreensão das variáveis estruturantes dos EP vinculados às IPES e coletar dados iniciais 

acerca destas variáveis. Desta forma, será possível entender as peculiaridades de cada IPES e 

elaborar painéis que possam sumarizar os dados acerca das variáveis estruturantes. 

Ressalta-se que os painéis serão criados com base nas variáveis estruturantes de 

um EP genérico, identificadas na literatura, e com base em outras variáveis estruturantes 

específicas para IPES: variáveis estas identificadas a partir do levantamento documental 

realizado junto aos sítios eletrônicos das IPES. 
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Cabe lembrar que as variáveis estruturantes de um EP genéricas, identificadas na 

literatura, são: objetivos do EP; vinculação; função; número de servidores; serviços e 

atribuições; tecnologias de apoio; papéis e responsabilidades; estágios de maturidade e 

indicadores de desempenho de um EP. Portanto, inicialmente, estas variáveis irão compor os 

campos do painel. Contudo, à medida que outras variáveis específicas para IPES forem 

identificadas, o escopo do painel poderá aumentar. 

De acordo com Merriam (2009), a entrevista constitui-se em um procedimento de 

coleta de dados, onde o participante e o pesquisador se engajam em um diálogo sobre 

assuntos pertinentes ao fenômeno investigado. Esta técnica pode ser classificada de três 

formas: entrevistas estruturadas, não estruturadas e semiestruturadas (MARCONI; 

LAKATOS, 2010). 

Escolheu-se utilizar a entrevista semiestruturada com finalidade de confirmar os 

dados coletados inicialmente pela técnica de levantamento documental e para obter-se dados 

complementares a estes. Através da entrevista será possível preencher os painéis, de cada 

IPES, com dados confiáveis acerca de suas variáveis estruturantes, uma vez que os dados 

disponibilizados nos sítios eletrônicos podem estar desatualizados. 

A entrevista é conduzida a partir da elaboração de um roteiro de perguntas pré-

definidas, contudo a técnica semiestruturada permite acrescentar ou alterar questões durante o 

ato da conversação. A abordagem semiestruturada foi escolhida pelo fato de o autor não 

conhecer em profundidade as organizações participantes, logo, acredita-se que possam surgir 

dúvidas nos transcorrer da conversação. 

3.3 Procedimentos de Análise 

A etapa de análise permite refinar os dados coletados e transformá-los em 

informações. Para realizar a análise dos dados coletados e sumarizados nos painéis, ir-se-á 

utilizar de técnicas oriundas da Teoria Fundamentada. 

A Teoria Fundamentada consiste em uma linha metodológica, contida no escopo 

das pesquisas interpretativas, concebida pelos sociólogos Barney Glaser e Anselm Strauss em 

1967, que tem como principal objetivo explicar ou elucidar um fenômeno em um determinado 

contexto social através da criação de constructos teóricos fortemente fundamentados em 

dados (CRONHOLM; ERIKSSON, 2004). Busca-se criar conjecturas e perspectivas para o 

fenômeno sob estudo por meio de um processo de indução e dedução, interativo, que abarca a 



54 

coleta dos dados, a análise e a recorrente comparação entre eles, visando-se identificar, 

relacionar e desenvolver conceitos e, assim, gerar um modelo teórico que os represente 

(STRAUSS; CORBIN, 1990). 

Para isto, utiliza-se a técnica de codificação: que consiste em um procedimento 

analítico onde categorias ou rótulos teóricos são criados, correlacionados e aprimorados para 

representar situações ou fatos observados nos dados, com objetivo de gerar uma teoria final 

que os englobe. Para tanto, a técnica propõe que se defina uma categoria central (que será a 

base das demais categorias) e que os conceitos aflorem do vínculo da categoria central com as 

demais categorias ‘secundárias’, de forma que o modelo teórico final represente todas as 

categorias correlacionadas (CORBIN; STRAUSS, 2008). 

Segundo os autores, encerra-se o processo de codificação quando o pesquisador 

julgar que sua questão de pesquisa foi respondida ou no momento em que este alcançar a 

saturação teórica das categorias ou, em outras palavras, quanto nada de novo for encontrado 

da constante comparação entre os dados. 

3.4 Etapas da Pesquisa 

Conforme tratado nas subseções anteriores, nesta pesquisa propõe-se através da 

análise de dados disponibilizadas na internet, estruturar painéis que codifiquem propriedades 

teóricas associadas à estruturação de escritório de processos para IPES. Após criar os painéis, 

através de entrevistas, ir-se-á preenchê-los com dados confiáveis que permitam uma visão 

detalhada de cada EP para então, na sequência, ser possível extrair conclusões válidas da 

comparação dos diferentes casos. 

Em suma, os painéis com dados representarão um resumo das evidências 

identificadas nos múltiplos casos pesquisados. Propõe-se criar um painel para cada caso e em 

seguida realizar uma análise cruzada dos dados, identificando convergências e divergências 

entre as fontes de evidências. Logo, a partir do levantamento desta cadeia de evidências será 

possível criar conclusões lógicas embasadas nas diversas fontes de dados convergentes e, 

assim, criar um modelo teórico que os represente (MIGUEL, 2005). 

No quadro 6, expõe-se um exemplo de painel genérico para coletar dados sobre 

EP’s, contendo algumas variáveis estruturantes identificadas na literatura. 
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Quadro 5 – Exemplo de painel genérico para sumarizar dados de variáveis estruturantes de um EP 

EP da IPES X: 

Ano da implantação: ? 

Passos para sua estruturação: ? 

Objetivos: ? 

Vinculação: ? 

Função: ? 

Número de Servidores: ? 

Tecnologias de apoio ao EP: ? 

Possuí portal web  

(com livre acesso)? 
? 

Principais Serviços e Atribuições do EP: 

Gestão da Estratégia de BPM: ? 

Serviços de Melhoria de 

Processos: 
? 

Serviços de Gestão do Dia a Dia: ? 

Serviços de Suporte ao 

Escritório: 
? 

? ? 

Outros Papéis e Responsabilidades: 

? ? 

? ? 

? ? 

Estágios de Maturidade em BPM que o EP busca atingir: 

? ? 

? ? 

? ? 

Indicadores do EP: 

Quantidade de processos mapeados e publicados: ? 

Quantidade de processos otimizados via redefinição de fluxo de valor: ? 

Quantidade de processos manuais otimizados via automação web: ? 

Quantidade de processos monitorados via coleta e análise de indicadores de desempenho: ? 

Quantidade de eventos realizados para promoção da cultura BPM: ? 

Quantidade de servidores capacitados? ? 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A partir da coleta de dados junto às IPES, poder-se-á desenvolver um painel 

específico ao estudo de IPES, adicionando outras características estruturantes e relevantes ao 

estudo, como por exemplo: i) Data da fundação da IPES; ii) Número de discentes da IPES; iii) 

Número de servidores da IPES; iv) Problemas administrativas da IPES antes do EP; v) 

Estratégias de divulgação do EP; vi) Legislação associada ao EP; vii) Contato do EP; entre 

outras características que poderão ser identificadas posteriormente. 

Portanto, após elaborar os painéis e preenchê-los com os dados coletados junto 

aos EP’s das IPES, dever-se-á iniciar a etapa de análise dos dados. A etapa de análise consiste 

em criar quadros comparativos que deverão expor algumas categorias analíticas referentes às 

variáveis estruturantes de um EP. Por exemplo, poder-se-á criar 6 quadros comparativos ou 6 

categorias: 
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 Quadro para analisar Objetivos e Indicadores de Desempenho dos EP’s; 

 Quadro para analisar Vinculação, Função e Número de servidores dos EPs; 

 Quadro para analisar Serviços, Atribuições e Tecnologias utilizadas; 

 Quadro para analisar Papéis e Responsabilidades; 

 Quadro para analisar Estágios de Maturidade; 

 Quadro para analisar Passos necessários para Estruturação do EP; entre outros 

casos. 

Vale lembrar que o objetivo principal desta pesquisa é: definir um modelo de 

governança e gestão BPM que maximize os benefícios de um escritório de processos 

vinculado a uma IPES, com enfoque na gestão sustentável. Portanto, neste trabalho, propõe-se 

utilizar como categoria central de análise, a categoria: Objetivos e Indicadores de 

Desempenho dos EP’s, sendo as demais categorias secundárias. Propõe-se, inicialmente, 

analisar os dados coletados acerca dos indicadores de desempenho dos EP’s investigados para 

identificar aqueles casos que possuem maior representatividade (ou melhor desempenho) 

quanto ao objetivo ‘ser sustentável’. Logo, ir-se-á correlacionar os dados coletados de duas 

variáveis: objetivos de um EP e indidicadores de desempenho de um EP. 

Então, após identificar esses casos (de melhor desempenho no quesito ser 

sustentável), propõe-se priorizar as características estruturantes destes EP’s na comparação 

com os demais casos, com finalidade de criar um modelo de governança e gestão BPM que 

realmente contemple expertises ligadas à gestão sustentável. Em outras palavras, com base 

nos indicadores de desempenho (categoria central) dos EP’s pesquisados, propõe-se definir o 

peso da representatividade de cada EP na definição das demais características estruturantes 

(categorias secundárias) ideais a um modelo de governança e gestão BPM sustentável.  

Por exemplo, identificou-se na coleta de dados que os objetivos de um EP 

vinculado a IPES podem ser: i) promover a cultura BPM participativa; ii) promover a gestão 

do conhecimento; iii) promover a gestão sustentável ou a eficiência econômica, ambiental e 

social; e iv) promover a transparência. Após identificar os objetivos, dever-se-á identificar os 

indicadores de desempenho vinculados a estes objetivos. No quadro 7, expõe-se um exemplo 

para comparar os EP’s das IPES quanto à categoria ‘Objetivos e indicadores de desempenho 

de um EP’. 
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Quadro 6 – Exemplo de quadro comparativo para categoria ‘Objetivos e Indicadores’ 

Objetivo do EP: Indicadores do EP: IPES 1 IPES 2 IPES 3 ... IPES n 

Promover a Gestão 

do Conhecimento: 

Quantidade de Processos Mapeados e 

Publicados / ano 
? ? ? ... ? 

Promover gestão 

sustentável: 

Qt. de Processos Otimizados / ano ? ? ? ... ? 

Qt. de Processos Monitorados / ano ? ? ? ... ? 

Qt. Processos Informatizados / ano ? ? ? ... ? 

Promover a cultura 

BPM 

Qt. de Eventos BPM realizados / ano ? ? ? ... ? 

Qt. de Servidores Capacitados / ano ? ? ? ... ? 

Promover a 

Transparência 
Possui portal web? (com livre acesso) ? ? ? ... ? 

Objetivo n Indicador n ? ? ? ... ? 

 Fonte: Elaborado pelo autor 

Veja no quadro 6, que para se promover a gestão sustentável o EP das IPES deve 

ter bom desempenho em três indicadores: ‘Quantidade de Processos informatizados por ano’,  

‘Quantidade de processos otimizados por ano’ e ‘Quantidade de processos monitorados por 

ano’. Desta forma, como este trabalho busca estruturar um escritório de processos com 

enfoque na gestão sustentável, ir-se-á definir o peso da representatividade de cada EP com 

base em seu desempenho principalmente neste aspecto. Logo, as IPES com bom desempenho 

nesses três indicadores deverão receber peso 2; já os demais casos, com desempenho ruim ou  

que não possuírem dados sobre isto, receberão peso 1. 

Desta forma, obteríamos: X casos de peso 2 e Y casos de peso 1. Logo, com base 

nesta classificação poderíamos avaliar as demais categorias analíticas ou características 

estruturantes de um EP, estipulando pontuações para cada característica. Por exemplo, para 

categoria analítica ‘Serviços, Atribuições e Tecnologias utilizadas’, poder-se-ia criar um 

quadro similar ao exposto no quadro 7 para comparar os dados. 

Quadro 7 – Exemplo de quadro comparativo para categoria ‘Serviços, Atribuições e Tecnologias’ 

- Ocorrência: Pontuação: 

Gestão da Estratégia 

BPM: 

Atribuição 1:  Todos Máxima 

Atribuição 2: X casos de peso 2 e Y 

casos de peso 1. 

... 

Atribuição n:  ... ... 

Serviços de Melhoria 

de Processos: 

Atribuição 1:  ... ... 

... ... ... 

Atribuição n:  ... ... 

Serviços de Gestão do 

dia a dia: 

Atribuição 1:  2 casos de peso 2 4 

... ... ... 

Atribuição n:  ... ... 

Serviços de Suporte ao 

EP: 

Atribuição 1:  1 caso de peso 1 1 

... ... ... 

Atribuição n:  ... ... 

Tecnologias: 

- Tecnologia 1:   Todos Máxima 

... ... ... 

- Tecnologia n: ... ... 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Portanto, o máximo de pontos que uma característica poderá receber é ‘máxima’ e 

o mínimo é 1. Para o objetivo deste estudo, considera-se a característica desejável ao modelo 

de governança e gestão BPM sob a ótica sustentável, se esta obtiver pontuação igual ou 

superior a 2, ou seja, busca-se considerar o máximo de variáveis possíveis com vistas a 

criação de um modelo de governança e gestão BPM que convirja as evidências encontradas. 

Após a etapa de análise, dever-se-á criar um modelo BPM que priorize as 

características sustentáveis de um EP vinculado a uma IPES, ou seja, um modelo de 

governança e gestão BPM que promova a eficiência econômica, ambiental e social na 

organização, através da atuação do EP em colaboração com as demais unidades 

organizacionais. Na figura 11, apresenta-se o resumo das etapas propostas para esta pesquisa. 

Figura 11 – Etapas da Pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

3) Realizar Pesquisa Bibliográfica e Documental 

Identificar variáveis 

estruturantes dos 

EP’s das IPES 

Criar painéis e 

coletar dados iniciais 

acerca dos EP’s 

4) Realizar Entrevistas 

Preencher painéis, 

para cada IPES, com 

dados confiáveis 

Elaborar introdução, 

referencial teórico e 

metodologia 

2) Elaborar Etapas do Texto Científico 

5) Analisar Casos – Quadros Comparativos 

Analisar variáveis ‘Indicadores do EP’ e 

‘Objetivos’ para priorizar os casos com 

melhor desempenho em ‘sustentabilidade’ 

Analisar demais variáveis, aplicando 

pontuação para cada característica 

estruturante identificada 

6) Gerar Modelo de Governança e Gestão BPM para IPES com viés sustentável 

1) Delinear Projeto 

Definir problema, 

objetivos, assuntos 

pertinentes e métodos 

Planejamento: 

Execução: 

Resultado: 

7) Elaborar Resultados e Considerações Finais 

Identificar 

IPES que 

possuem EP 
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4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS CASOS 

Esta seção é dividida em duas subseções: 

(i) Caracterização dos escritórios de processos vinculados às IPES do Brasil e dos 

modelos de governança BPM a eles atrelado, comparando-se variáveis estruturantes 

identificadas na prática com as da literatura. 

(ii) Análise cruzada dos dados, avaliando-se a convergência e a divergência de 

evidências com enfoque na gestão sustentável. 

4.1 Caracterização dos Escritórios de Processos vinculados às Instituições Públicas de 

Ensino Superior do Brasil e dos modelos de governança BPM a eles atrelado 

Quanto aos dois primeiros objetivos específicos desta pesquisa, a saber: (i) 

identificar IPES que possuem EP no Brasil e as variáveis estruturantes destes EP’s 

empregadas na prática, contempladas ou não na literatura; (ii) coletar dados acerca das 

variáveis estruturantes, buscando-se caracterizar a gestão de cada EP e o modelo de 

governança BPM a ele atrelado. Apresenta-se a seguir a relação das variáveis estruturantes de 

um EP identificadas na literatura, em seguida tem-se a relação das IPES que possuem EP no 

Brasil e das variáveis estruturantes contempladas – destacando-se, na sequência, aquelas 

empregadas na prática que não foram identificadas na literatura – e, por fim, apresenta-se 

painéis com a síntese dos dados coletados junto a cada EP e os destaques de cada caso. 

No tocante a pesquisa bibliográfica, enfatiza-se que na literatura pesquisada, junto 

a livros de especialistas e periódicos CAPES, há muitos trabalhos que defendem a existência 

de um EP e poucos que apresentam planos de estruturação para um EP. Logo, priorizando-se 

os trabalhos específicos sobre o tema ‘estruturação de um EP’, expõe-se no quadro 8 uma 

síntese das variáveis estruturantes associadas a um EP e dos respectivos autores que as 

abordam. 

Quadro 8 – Variáveis estruturantes de um EP identificadas na literatura 

Variáveis estruturantes associadas a um EP: Autores: 

Posicionamento estratégico ou vinculação do EP 

Lawson (2007); 

 Paim et al. (2009);  

Tregear, Jesus e Macieira (2010). 

Serviços prestados e principais atribuições 

Pinho at al. (2008); 

Paim et al. (2009);  

Tregear, Jesus e Macieira (2010). 



60 

Variáveis estruturantes associadas a um EP: Autores: 

Funções do EP 

Pinho at al. (2008); 

Paim et al. (2009); 

Tregear, Jesus e Macieira (2010). 

Tecnologias ou sistemas de apoio Paim et al. (2009). 

Objetivos da implantação do EP Pinho at al. (2008). 

Indicadores de desempenho do EP Paim et al. (2009). 

Outros papéis e responsabilidades vinculados à 

governança BPM e ao EP 

Korhonen (2007); 

ELO GROUP (2009). 

Estágios de maturidade em BPM que se busca 

atingir com EP 

Paim et al. (2009); 

ELO GROUP (2009). 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Com relação às IPES que possuem EP no Brasil, identificou-se 7 IPES que 

possuem EP formalmente estruturados, um caso que está em fase de estruturação do EP e dois 

que possuem setores que executam funções de BPM de forma centralizada (conforme um EP), 

mas não oficializaram um EP. Ressalta-se que podem existir outras IPES com EP ou que 

executam atividades de gestão BPM em suas instituições, contudo, para afunilar o escopo do 

trabalho, decidiu-se priorizar aquelas IPES que já implantaram um EP formalmente, que 

divulgaram dados do EP na web e que concordaram em participar da pesquisa para confirmar 

os dados publicados.  

No quadro 9 mostra-se a relação das IPES que se enquadraram nestas condições. 

No caso, foram 7 IPES. É importante destacar que por motivos éticos as IPES não foram 

citadas nominalmente. Portanto, no decorrer desta seção, estas serão identificadas através de 

letras do alfabeto, variando da letra A até a G. 

Quadro 9 – Relação das IPES que possuem EP no Brasil 

IPES: Local: 
Ano da Fundação 

da IPES: 

Ano da 

Implantação 

do EP: 

Qt. de Matrículas na 

Graduação: 

Quantidade de 

Servidores: 

A PR 1909 2017 27.676 
Docentes: 2.908 

Técnicos: 1.165 

B MG 1960 2016 20.490 
Docentes: 1.732 

Técnicos: 1.237 

C SC 2009 2016 7.723 
Docentes: 796 

Técnicos: 638 

D MT 1970 2016 19.798 
Docentes: 2.240 

Técnicos: 1.603 

E SP 2008 2015 11.947 
Docentes: 1.713 

Técnicos: 1.614 

F PE 1946 2014 32.596 
Docentes: 3.081 

Técnicos: 5.301 

G RS 1950 2012 29.637 
Docentes: 2.846 

Técnicos: 4.624 

Fonte: INEP - Sinopses estatísticas da educação superior de 2016 
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Já no quadro 10, expõe-se a relação das variáveis estruturantes presentes em cada 

caso. Esta etapa da pesquisa (documental) se deu junto aos dados publicados em diversos 

sítios eletrônicos da web e a confirmação dos dados ocorreu por contato (do autor) com os 

gestores de cada EP. Buscou-se, com base nas variáveis estruturantes já identificadas na 

literatura, coletar dados e identificar outras variáveis de interesse empregadas na prática 

(talvez pertinentes apenas ao contexto de IPES). 

Quadro 10 – Relação das variáveis estruturantes identificadas em cada EP 

Variáveis estruturantes dos EP’s empregadas na prática: 
IPES: 

A B C D E F G 

Vinculação do EP na IPES x x x x x x x 

Serviços e Atribuições do EP x x x x x x x 

Funções do EP x x x x x x x 

Estágios Maturidade em BPM que o EP busca promover - x x - x x x 

Tecnologias de Apoio ao EP x x x x x x x 

Papéis e Responsabilidades vinculados a governança BPM 

(envolve o EP ou outros atores) 
x x x x x x x 

Princípios norteadores ou Objetivos da Implantação do EP x x x x x x x 

Indicadores de Desempenho do EP - x - x x x x 

Plano de ação ou procedimentos para criação do EP. x x x x x x x 

Definições da legislação ou da política de governança BPM x x x - x x - 
Equipe do EP (Número de servidores, formação e área de 

atuação no EP) 
x x x x x x x 

Transparência (Estratégias de Comunicação) x x x x x x x 

Definição dos processos que envolvem o EP - x - x x x x 

Documentos envolvidos na gestão BPM da IPES - x x x x x x 

Periodicidade da atualização do modelo de governança BPM x x x - x x - 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Veja que as variáveis ‘Plano de ação ou procedimentos para criação do EP’, 

‘Definições da legislação do EP ou da política de governança BPM’, ‘Equipe do EP (Número 

de servidores, área de formação e atuação)’, ‘Transparência (Estratégias de comunicação)’, 

‘Definição dos processos que envolvem o EP’, ‘Documentos envolvidos na gestão BPM de 

IPES’ e ‘Periodicidade da atualização do modelo de governança’ não constam na literatura 

especializada sobre estruturação de escritório de processos. Logo, acredita-se que estas 

variáveis são específicas para o contexto de IPES. 

Após definida esta questão, nos quadros a seguir apresenta-se a síntese dos dados 

coletados junto às 7 IPES do Brasil que já implantaram um EP. Dados acerca das variáveis 

que descrevem os modelos de governança BPM das IPES e de gestão dos EP’s investigados. 

Os dados contidos nos quadros foram coletados por levantamento documental e entrevistas e 

foram confirmados junto aos gestores dos EP’s das IPES antes da publicação. As palavras em 

negrito presentes nos quadros são tópicos fixos de investigação, já as demais são dados da 
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pesquisa (que podem variar a cada caso). Isto posto, no quadro 11 apresenta-se os dados 

referentes ao EP da IPES A. 

Quadro 11 – Dados coletados acerca do EP da IPES A 

EP da IPES A: 

Ano da implantação? 2017 

Legislação ou Política 

de Governança define 

quais assuntos? 

A proposta de governança ou Proposta de Política de Gerenciamento de Processos 

(POGEP) define: 

- Escopo da política;  

- Princípios;  

- Conceitos e definições; 

- Referências legais, normativas e técnicas; 

- Proposta de implantação da POGEP por meio do EP e das NIP’s: função do EP, 

vinculação, atribuições do EP, implantação e atribuições das NIP’s, outros papéis 

e responsabilidades, capacitação; 

- Plano de ação para institucionalizar a POGEP; 

- Atualização e vigência da norma. 

Plano de ação para 

criação do EP? 

1. Formalização e aprovação pelo conselho deliberativo competente, conforme 

legislação interna;  

2. Divulgação a todos os servidores e demais usuários;  

3. Disponibilização, por parte da UTFPR, de recursos e outras medidas 

necessárias para a implementação do EP, para a composição dos NIPs e para a 

continuidade da atuação permanente na Instituição;  

4. Promoção da cultura de gestão de processos, por meio de atividades de 

sensibilização, capacitação e apoio aos envolvidos diretamente com as atividades 

inerentes ao tema. 

Princípios norteadores 

ou objetivos? 

Governança; Eficiência; Sustentabilidade; Gestão do Conhecimento; 

Transparência; Cultura Participativa; Desburocratização. 

Vinculação? 

- Pró-Reitoria de Planejamento e Administração; 

- Todas as áreas do negócio, através da criação de Núcleos Internos de Processos 

(NIP) em cada unidade organizacional. 

Função? 

- Normativo: executa atividades de ‘gestão estratégica’, ‘melhoria de processos’ e 

‘suporte ao EP’. 

- Coordenador: executa atividades de ‘gestão do dia a dia’ e ‘suporte ao EP’. 

Número de servidores, 

área de formação e 

atuação no EP? 

3 servidores especialistas em BPM. 1 administrador e 2 da área de TI. 1 gerente e 

2 analistas de processos. 

Transparência do EP, 

Estratégias de 

Comunicação? 

Não há site na web com livre acesso, específico para o EP. Há uma publicação no 

site da IPES de um relatório contendo uma Proposta de Política de Gerenciamento 

de Processos (POGEP). Com a estruturação do novo portal da IPES, está sendo 

criado local para o Escritório de Processos.  

Há atualização da 

política BPM? 

Periodicidade? 

A POGEP deverá ser revisada e atualizada a cada 04 anos a contar da sua 

Publicação. Entrará em vigor após sua aprovação pelo Conselho Deliberativo 

competente e sua publicação no Portal da IPES. Os casos omissos nesta Política 

serão decididos pelo responsável pelo Escritório de Processos, ouvidos, quando 

for o caso, os membros dos NIPs e demais áreas envolvidas. A referida POGEP 

aguarda apreciação pelo Conselho Universitário. 

Principais Serviços e Atribuições do EP? 

Gestão da 

Estratégia de 

BPM: 

- Estabelecer e divulgar normas, regras e políticas para o gerenciamento de processos, bem 

como, coordenar mudanças nos processos institucionalizados. 

- Integrar e alinhar os processos organizacionais aos objetivos institucionais. 

- Definir princípios, práticas, ferramentas, métodos e padrões de gerenciamento de 

processos.  

- Identificar os processos organizacionais e seus respectivos patrocinadores. 

Serviços de 

Melhoria de 

Processos: 

- Institucionalizar os processos oficiais (mapear, documentar, disponibilizar e divulgar).  

- Recomendar e/ou validar mudanças de processo, preservando o seu alinhamento aos 

objetivos institucionais. 

- Manter comunicação com as unidades organizacionais ao reestruturar processos. 
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Serviços de 

Gestão do Dia 

a Dia: 

- Fornecer orientação e treinamento em melhores práticas, princípios e padrões, difundindo 

a cultura de gerenciamento de processos. 

- Acompanhar, monitorar e identificar oportunidades de otimização dos processos 

institucionalizados, sugerindo a criação de NIPs quando necessário. 

- Interagir com as áreas de negócio da organização para identificar melhorias, evitar 

sobreposições, conflitos e falta de clareza na realização das atividades. 

Serviços de 

Suporte ao EP: 

- Estabelecer metodologia de trabalho e nível de detalhamento para o mapeamento dos 

processos organizacionais.  

- Realizar a gestão de portfólio dos processos organizacionais, disponibilizando-os em 

repositório institucional. 

- Estabelecer canal de comunicação para servidores, patrocinadores e unidades 

organizacionais, visando coletar inconformidades e/ou sugestões de melhorias nos 

processos institucionalizados. 

Papéis e Responsabilidades vinculados a governança BPM (envolve o EP e outros atores)? 

Núcleos 

Internos de 

Processos 

(NIPs): 

Quando determinada unidade organizacional necessitar de serviços de melhoria de 

processos, o EP deverá criar NIP’s nestas unidades. Os NIPs são formados por servidores 

vinculados as unidades solicitantes. Podem ter caráter permanente ou temporário, de 

acordo com as especificidades de cada unidade. Pode-se criar quantos NIPs forem 

necessários e o número de integrantes dependerá da complexidade dos processos 

analisados. Os NIPs devem: (i) identificar, diagnosticar e registrar as não conformidades 

dos processos; (ii) analisar, discutir e propor melhorias aos patrocinadores dos processos; 

(iii) reportar necessidades de modificação ao EP. 

Patrocinador: 

Responsável pela área funcional, aprova o processo e suas alterações, convoca 

participantes dos NIPs para propor melhorias. Processos transversais com mais de um 

patrocinador, devem ser articulados pelo EP. 

Gerente de 

Processos: 

Papel desempenhado pelos servidores do EP. Responsáveis pelo gerenciamento do ciclo 

BPM. Gerenciar o desempenho dos processos e liderar iniciativas BPM. Facilitador da 

negociação sistêmica entre os vários donos de processos transversais. 

Analista de 

Processos: 

Papel desempenhado pelos servidores do EP. Responsáveis pela modelagem dos processos 

e pela análise de iniciativas de transformação.  

Multiplicador: 
Este papel é desempenhado pelos integrantes dos NIPs. Responsáveis por disseminar a 

cultura BPM em sua respectiva área de atuação. 

Há processos padrões mapeados que envolvem o EP? 

- 

Resumo das Ferramentas ou 

Tecnologias de apoio ao EP? 

Reuniões; Bizagi Modeler (modelagem e publicação); mapas 

conceituais; observação in loco; formulários de análise. 
Resumo dos documentos 

relacionados à gestão BPM? 
- 

Estágios de Maturidade em BPM que o EP busca promover? 

- 

Controla-se indicadores de desempenho do EP? Quais e Quantitativo? 

- 

Há outras informações importantes sobre a gestão ou a governança BPM? 

- 

Fonte: Elaborado pelo autor com confirmação dos dados pela IPES em 06/2018 

Quanto à IPES A, destaca-se que esta possui características relacionadas à 

governança BPM interessantes e pertinentes ao contexto de IPES, com destaque para 

existência dos Núcleos Internos de Processos (NIP’s) em todas as unidades organizacionais, o 

que facilita a institucionalização da cultura BPM na organização ao promover a participação 

de todos. Contudo, deixa a desejar em outras variáveis relacionadas à governança e à gestão 

BPM: não há portal web para se publicar informações do EP e os resultados do seu trabalho 

(como os processos mapeados da IPES), não há planejamento da maturidade em BPM que se 
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espera alcançar, não se definiu os processos e os documentos que a equipe do EP deverá 

executar ou utilizar, nem os indicadores de desempenho para se avaliar a gestão do EP. Na 

sequência, no quadro 12, expõe-se os dados da IPES B. 

Quadro 12 – Dados coletados acerca do EP da IPES B 

EP da IPES B: 

Ano da implantação? 2016 

Legislação ou Política 

de Governança define 

quais assuntos? 

O modelo de governança (MGOP) inclui os seguintes itens: 

- Justificativa, Objetivo, Fundamentos do Modelo; 

- Processos operacionais do EP; 

- Principais participantes da governança BPM; 

- Evolução em BPM ou Ciclos de maturidade. 

Plano de ação para 

criação do EP? 

Estudo de qualidade junto às unidades acadêmicas para identificar problemas de 

gestão e levantar ações para solução. Diagnosticou-se que os principais problemas 

poderiam ser solucionados por meio da implantação da gestão por processos na 

IPES. 

Definiu-se então uma estratégia de implantação de um EP, que incluiu as 

seguintes etapas: 

1- Definição de projeto piloto; 

2- Sensibilização da alta gestão; 

3- Ações de benchmarking; 

4- Definição e capacitação da equipe; 

5- Elaboração do modelo de governança da IPES; 

6- Formalização da modelo; 

7- Estruturação física do EP;  

8- Implementação dos projetos pilotos; 

9- Apresentação de resultados aos patrocinadores.  

Princípios norteadores 

ou objetivos? 

I- Espírito de equipe; II- Soluções inovadoras; III- Qualidade; IV- Objetividade 

nas ações; V- Foco na excelência 

Vinculação? - Pró-reitora de Planejamento, Orçamento e Finanças. 

Função? 

- Normativo: executa atividades de ‘gestão estratégica’, ‘melhoria de processos’ e 

‘suporte ao EP’. 

- Coordenador: executa atividades de ‘gestão do dia a dia’ e ‘suporte ao EP’. 

Número de servidores, 

área de formação e 

atuação no EP? 

- 5 Servidores: 1 coordenador do EP (administrador), 3 administradores e 1 

analista de TI. 

- 7 Bolsistas: de engenharia de produção ou administração.  

Transparência do EP, 

Estratégias de 

Comunicação? 

- Divulga-se as informações sobre a governança BPM e sobre a gestão do EP em 

portal web específico com livre acesso. Publica-se neste portal: (i) a composição 

da equipe; (ii) histórico do EP; (iii) missão, visão e valores; (iv) revista do EP; (v) 

formulário para requerer serviços do EP; (vi) ferramentas utilizadas; (vii) o 

portfólio de processos mapeados da IPES; (viii) legislações e normas acerca da 

gestão do EP e da governança BPM; (ix) avisos e (x) contato do EP. 

Há atualização da 

política BPM? 

Periodicidade? 

O Modelo de Governança de Processos (MGOP) poderá sofrer alterações, com 

homologação pelo Escritório de Processos (EP), bem como incorporar outros 

documentos que venham a detalhar sistemáticas de gestão de processos na 

Universidade. Não se informou a periodicidade.  

Principais Serviços e Atribuições do EP? 

Gestão da 

Estratégia 

de BPM: 

- Definir padrões, regras, políticas que regem o gerenciamento de processos de negócio; 

- Difundir conceitos, técnicas, métodos e abordagens de gestão por processos; 

- Fomentar a cultura de gestão por processos através de: eventos, cursos, palestras, seminários, 

workshops; 

- Concentrar as iniciativas de gestão por processos, alinhando-os aos objetivos estratégicos da 

IPES; 

- Zelar pela integração dos processos dos fluxos de trabalho e pela informatização dos 

mesmos, quando possível, junto ao Centro de Gestão do Conhecimento Organizacional 

(CGCO); 

- Buscar em suas ações o pleno atendimento aos princípios que regem a atuação da 
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Administração Pública de acordo com o Art. 37 da Constituição Federal, notadamente o 

princípio da eficiência; 

- Contribuir para desburocratização dos procedimentos administrativos no âmbito da IPES. 

Serviços de 

Melhoria de 

Processos: 

- Modelagem dos processos de trabalho, análise e definição de indicadores de desempenho, 

otimização, homologação, publicação e implementação de novos processos. EP deve atuar de 

ofício para mapear os processos de cunho estratégico (macroprocessos) da IPES. Já para os 

demais processos, EP deve atuar por demanda das unidades acadêmicas, priorizando projetos 

mais relevantes. 

- Atuar em parceria com a PROGEP para promoção da gestão por competências, promover 

capacitação formal e informal. 

- Atuar em parceria com a TI, para buscar a automação de processos via SIGA. 

Serviços de 

Gestão do 

Dia a Dia: 

- Monitorar o desempenho dos processos; 

- Oferecer apoio metodológico e suporte ferramental aos gestores de processos e gestores 

funcionais; 

- Disseminar o conhecimento sobre gestão por processos e promover a capacitação na 

disciplina BPM. 

Serviços de 

Suporte ao 

EP: 

- Propor melhorias no Modelo de Governança de Processos (MGOP) da IPES e contribuir 

para sua melhoria; 

- Prover a visibilidade dos processos de negócio a toda a IPES; 

- Comunicar a toda a comunidade acadêmica a evolução da gestão por processos da IPES; 

- Elaborar protocolos de atendimento. 

Papéis e Responsabilidades vinculados a governança BPM (envolve o EP e outros atores)? 

Gestor do 

Processo: 

Mapear, analisar e modelar os processos; Monitorar, controlar, refinar e prestar contas ao EP; 

Implementar e capacitar executores de processos; Disseminar adoção de melhores práticas 

BPM; Negociar e gerenciar a comunicação junto a outras partes interessadas; Investigar e 

resolver problemas relativos aos processos; Buscar a melhoria contínua aplicando ciclos 

BPM; Normatizar os processos; Notificar Comitê de Gestão e Integração sobre eventuais 

conflitos com outros processos e normas; Participar das reuniões e ações promovidas pelo 

Comitê. 

Executor do 

Processo: 

Responsável por executar as atividades de determinado processo. Está subordinado a estrutura 

hierárquica da IPES, contudo o executor deve estar comprometido com as regras determinadas 

no processo e contribuir para melhoria contínua do mesmo, reportando informações, 

problemas e sugestões ao gestor do processo. 

Analista de 

Processo: 

É o especialista em BPM, com habilidades em modelagem, análise, integração e otimização 

de processos. Pode apoiar todas as fases do ciclo BPM. Na IPES atuarão como especialistas 

tanto os membros do EP como aqueles treinados pelo EP para mapear processos em suas áreas 

funcionais. 

Analista de 

Negócio: 

Os analistas de TI do Centro de Gestão do Conhecimento Organizacional atuarão como 

analistas de negócio na IPES. São responsáveis pelo levantamento de requisitos e propostas de 

soluções de tecnologia da informação. Estes atuarão como facilitadores em reuniões do EP 

junto às unidades solicitantes, para desenvolver soluções de TI em casos específicos. 

Comitê de 

Gestão e 

Integração de 

Processo: 

É formado pelos gestores de processos da IPES e pelo EP. Sua missão inclui a identificação e 

resolução de problemas de integração entre processos; negociações entre gestores de 

processos; apoio às lideranças funcionais; propor melhorias no MGOP e apoiar sua adoção; 

desenvolvimento e alinhamento dos processos aos objetivos, metas e estratégias da IPES. 

Gestor 

Funcional: 

Responsável por promover condições favoráveis a implantação de novos processos; zelar pela 

qualidade da execução das atividades dos processos que perpassam pelo seu setor; contribuir 

para melhoria dos processos indicando oportunidades de otimização; cobrar de seus 

subordinados o atendimento aos requisitos de desempenho determinados pelo gestor do 

processo; negociar e manter boa relação com gestor do processo visando o interesse 

institucional. 

Há processos padrões mapeados que envolvem o EP? 

 Processo: Solicitação, mapeamento e modelagem de processos. 

 Objetivo: Descrever o serviço completo de mapeamento e melhoria de processos. 

 Envolvidos: Gestor solicitante; Pró-reitor de Planejamento; EP; Centro de Gestão do Conhecimento 

Organizacional (CGCO) 

 Breve Descrição: 

1. Solicitante requer ao EP o trabalho de mapeamento. 

2. Ep analisa a demanda e encaminha a solicitação ao pró-reitor de planejamento.  

3. Pro-reitor avalia a solicitação e informa sua decisão ao EP. Se for positiva, continua o processo.  
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4. EP envia questionário ao solicitante, para fundamentar o projeto. Solicitante preenche e devolve ao EP. 

5. EP avalia questionário e define quem realizará o mapeamento, se será o EP ou o solicitante. Se for o EP, 

executa-se o subprocesso ‘Ciclo BPM EP’, se for o solicitante executa-se o subprocesso ‘Ciclo BPM 

solicitante’. 

6. EP avalia as melhorias implementadas no processo e implementa melhorias extrasistema (se for possível). 

7. Se for possível informatizar o processo, EP deve encaminhá-lo para o CGCO que deverá analisar a demanda 

deste projeto de desenvolvimento de sistemas.  

7.1. Se a conclusão do projeto de desenvolvimento de sistemas for superior a 6 meses, EP deve publicar o 

modelo AS IS na Web.  

7.2. Se a conclusão do projeto for inferior a 6 meses, CGCO deve criar o sistema, EP deve manualizar e treinar 

o usuário, CGCO deve implantar o sistema e EP deve publicar o modelo informatizado TO BE. 

 Documentos: Formulário de Solicitação; Questionário para fundamentar projeto. 

 Ferramentas: Bizagi Modeler; Reuniões; Brainstorming; Mapas Mentais; Protocolos de Atendimento; 

5w2h, benchmarking, matriz GUT, diagrama de Ishikawa e outras de qualidade. 

 Subprocesso: Ciclo BPM solicitante 

 Objetivo: Atuar em parceria com os setores funcionais para mapear e otimizar os processos de seu 

interesse. 

 Envolvidos: EP e Unidades Solicitantes. 

 Breve Descrição:  

1. Unidade solicitante, solicita ao EP a abertura de um projeto para mapear processos de seu interesse. 

2. O Escritório abre o projeto. 

3. O EP treina os usuários das unidades solicitantes. 

4. Processo existe? 

4.1. Se o processo existir, a unidade solicitante mapeará o processo atual e enviar o modelo “as is” ao EP. Para 

que este possa analisar o mapa do processo e fazer sugestões de melhoria, caso necessário. 

4.2. Se o processo não existir, a unidade solicitante mapeará o processo desejado “to be” e enviá-lo ao EP. 

Para que este possa analisar o mapa do processo, conferindo os padrões de artesania do fluxograma. 

5. O EP deverá homologar o processo 

6. O EP fechará o projeto e notificará as unidades solicitantes. 

 Documentos: Projeto; Modelo AS IS; Verificação de modelagem; Proposições de Melhorias; Modelo TO 

BE. 

 Ferramentas: Bizagi Modeler; Reuniões; Brainstorming; Mapas Mentais; Protocolos de Atendimento; 

5w2h, benchmarking, matriz GUT, diagrama de Ishikawa e outras de qualidade. 

 Subprocesso: Ciclo BPM do EP. 

 Objetivo: Mapear e otimizar processos organizacionais estratégicos para a organização. 

 Envolvidos: EP. 

 Breve Descrição:  

1. O EP abre um projeto para mapear e otimizar determinado processo organizacional. 

2. O processo existe? 

2.1. Se existir, o EP mapeará o processo atual; analisará o processo e fazer proposições de melhorias. 

2.2. Se o processo não existir, o EP modelará o processo desejado. 

3. EP deverá homologar o processo. 

4. Fechar o projeto. 

 Documentos: Projeto; Modelo AS IS; Proposições de Melhorias; Modelo To be. 

 Ferramentas: Bizagi Modeler; Reuniões; Brainstorming; Mapas Mentais; Protocolos de Atendimento; 

5w2h, Benchmarking, matriz GUT, diagrama de Ishikawa e outras de qualidade. 

Resumo das Ferramentas ou 

Tecnologias de apoio ao EP? 

- Planejamento: Brainstorming; Mapas Mentais. 

- Gestão: Bizagi Modeler; Reuniões; 5w2h, benchmarking, matriz GUT, 

diagrama de Ishikawa e outras de qualidade. 

- Trabalho: 5S; Protocolos de Atendimento. 

Resumo dos documentos 

relacionados à gestão BPM? 

Formulário de solicitação; Questionário para fundamentar projeto; 

Projeto; Modelo AS IS; Proposições de melhorias; Modelo TO BE; 

Verificação de modelagem;  

Estágios de Maturidade em BPM que o EP busca promover? 

1º Ciclo 

- Ações de benchmarking em BPM; 

- Capacitação inicial da equipe do Escritório de Processos em BPM e Modelagem de processos; 

- Elaboração do Modelo de Governança de Processos; 

- Estruturação do Escritório de Processos; 

- Definição do Processo de Mapeamento e Modelagem de Processos na UFJF. 
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2º Ciclo 

- Modelagem e Análise de processos prioritários com vistas à automação pelo SIGA; 

- Verificação de possibilidades para ampliação do escopo de atuação do Escritório de Processos; 

- Publicação do portfólio de processos; 

- Ações para fomento da cultura BPM na UFJF; 

- Ações de treinamento em BPM na UFJF. 

3º Ciclo 

- Capacitação dos gestores dos processos em BPM e Modelagem de Processos; 

- Gestão de Portfólio de Processos: utilização de ferramentas de gestão integrada de processos; 

- Implementação do Comitê de Integração em Processos; 

- Gestão do dia-a-dia e dos riscos dos processos (de pessoas, de processos e de tecnologia); 

- Gestão de desempenho / construção do painel de indicadores corporativos; 

- Implantação da agenda de melhoria contínua de processos e ciclos de revisão (de forma 

permanente e por tempo indeterminado). 

Controla-se indicadores de desempenho do EP? Quais e Quantitativo? 

- Quantidade de processos mapeados e publicados\ano: ~ 140\2 = ~ 70 

- Quantidade de processos manuais otimizados via automação web (informatizados)\ano: 7\2 = ~ 4 

- Quantidade de processos monitorados por avaliação de indicadores de desempenho: 0 

- Quantidade de eventos realizados para promoção da cultura BPM\ano: 6\2 = 3 

- Quantidade de servidores capacitados em BPM: ~ 250 

Há outras informações importantes sobre a gestão ou a governança BPM? 

 O site do EP deverá passar por uma reformulação em breve (até o final do ano) para a publicação de uma 

centena de processos já mapeados e modelados. 

 O Escritório de Processos passou a ter uma participação muito importante na implantação do SEI/UFJF, 

visto que todos os processos devem ser mapeados/modelados pelo EP antes de serem migrados para a 

plataforma digital do SEI. Essa função do Escritório não se encontra no MGOP mas foi inserida no nosso 

escopo de atuação por meio de portaria interna (Gabinete da Reitoria). 

 A preocupação do EP está na implantação da Gestão por Processos enquanto disciplina gerencial, não com 

modificações pontuais em processos. O foco está na excelência e na modificação da estrutura dos setores, 

orientando-os a um novo modelo de Gestão. Por exemplo: trabalhou-se ao longo do ano de 2017 e início de 

2018 em um projeto junto ao Centro de TI. O resultado final foi a completa redefinição da estrutura do setor, 

que passou a ser orientada a projetos, com uma redução significativa de processos, cargos/funções e órgãos 

internos (gerências/núcleos etc.). Essa modificação promoveu um verdadeiro achatamento da estrutura em 

um modelo de right sizing, eliminando gargalos e processos desnecessários. 

Fonte: Elaborado pelo autor com confirmação dos dados pela IPES em 06/2018 

Quanto à IPES B, destaca-se que esta possui um modelo de governança BPM e de 

gestão do EP muito bem definidos, inclusive com definição, mapeamento e publicação de 

processos executados pelo EP e demais colaboradores e seu modelo de governança aborda a 

totalidade das variáveis estruturantes identificadas nesta pesquisa. Destaca-se ainda que esta é 

uma das instituições mais transparentes, por possuir um portal web específico para divulgar as 

informações do EP e por mantê-lo atualizado. No quadro 13, expõe-se os dados da IPES C. 

Quadro 13 – Dados coletados acerca do EP da IPES C 

EP da IPES C: 

Ano da implantação? 2016 

Legislação ou Política 

de Governança define 

quais assuntos? 

O manual de gestão de processos da IPES aborda: 

- O objetivo do EP, principais produtos e serviços; 

- Conceitos sobre BPM; 

- Fases de implantação do EP e da cultura BPM na instituição (maturidade); 

- Descrição da metodologia de implantação do sistema BPM, que envolve os 

fatores de atenção, atividades que compõem a fase de mapeamento e modelagem 

(AS IS – TO BE), a etapa de implantação dos processos e a de monitoramento de 

desempenho. 

- Equipe responsável pela gestão dos processos (papéis e responsabilidades); 

- Descrição da atividade de análise de riscos acerca dos processos, para apoio a 
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melhoria contínua. 

- Definições finais acerca da gestão BPM na IPES, incluindo a definição de como 

os processos devem ser classificados, a especificação do controle do portfólio de 

processos modelados, especificação da requisição de modelagem, indicação de um 

manual de modelagem (especificando roteiro, formulários de entrevista e outras 

ferramentas), indicação da metodologia BPMN de modelagem, definição das 

abordagens de auditoria, da estrutura de documentação dos processos e das 

ferramentas úteis aos projetos de melhoria de processos.  

Plano de ação para 

criação do EP? 

1. Criação do Manual de Gestão de Processos;  

2. Criação de portaria para formalização do EP; 

3. Iniciadas atividades de documentação e sensibilização ligadas a gestão de 

processos trabalhada em anos anteriores.  

Princípios norteadores 

ou objetivos? 

Promoção da eficiência, da gestão do conhecimento e da melhoria contínua na 

IPES, através documentação, publicação, simplificação, redução de gargalos e 

automação de processos (mudar os processos do formato físico para eletrônico). 

Vinculação? 
- Diretoria de Planejamento; 

- Pró-reitoria de Planejamento (PROPLAN). 

Função? 

- Normativo: executa atividades de ‘gestão estratégica’, ‘melhoria de processos’ e 

‘suporte ao EP’. 

- Coordenador: executa atividades de ‘gestão do dia a dia’ e ‘suporte ao EP’. 

Número de servidores, 

área de formação e 

atuação no EP? 

3 servidores na equipe fixa de gestão do EP. Podendo envolver outros 

temporariamente nos projetos de modelagem à medida da necessidade de cada 

projeto. 

Transparência do EP, 

Estratégias de 

Comunicação? 

A IPES publica um manual de gestão de processos em seu site, que sintetiza as 

questões acerca da governança BPM na instituição. Contudo, não há site 

específico para divulgar informações do EP e os resultados de seu trabalho.  

Há atualização da 

política BPM? 

Periodicidade? 

O manual de gestão de processos da IPES possuí um índice para controlar as 

revisões e recomenda-se que haja constante atualização geral ou parcial do 

documento. Última revisão foi feita em setembro de 2016. 

Principais Serviços e Atribuições do EP? 

Gestão da 

Estratégia 

de BPM: 

- Acompanhar a dinâmica do ambiente externo e interno avaliando o impacto das variáveis na 

estratégia Institucional (Universidade Pública, Popular e Gratuita); 

- Compreender a interação dos setores internos de forma sistêmica; 

- Garantir o planejamento criterioso da Gestão de Processos e sua execução; 

- Criar e manter atualizado e organizado o Manual de Gestão de Processos da IPES. 

- Selecionar e entender com clareza os critérios para priorizar processos (os de maior impacto 

negativo na instituição ou maior oportunidade de maximizar resultados); 

- Planejar os recursos necessários para modelagem e otimização de processos; 

- Formar equipes de trabalho para cada processo considerando-o como um projeto; 

- Trabalhar em conjunto com a TI para auxiliar a sistematização e automação dos processos; 

deve-se buscar automatizar apenas aqueles processos já otimizados;  

- Avaliar e realimentar o planejamento continuamente. 

Serviços de 

Melhoria de 

Processos: 

- Analisar o negócio onde o processo está inserido; 

- Modelar os processos na situação atual e comparar com as melhores práticas, se possível, 

fazendo benchmarking; identificar, priorizar, analisar, sistematizar documentos dos processos, 

identificar oportunidades de melhoria; enxergar processos de forma sistêmica e classificar os 

processos por usuários (alunos, docentes, técnicos-administrativos e comunidade regional) ou 

por finalidade (atividade finalística ou atividade-meio); 

- Identificar e analisar riscos acerca dos processos para apoiar a melhoria contínua; 

- Otimizar os processos, gerando modelos ideais para a situação futura (redesenhar, testar e 

implementar); gerenciar as atividades de melhoria e implementação; detalhar e executar o 

Gerenciamento do Projeto de Implantação; montar a equipe que fará a implantação; 

Coordenar o ajuste das instalações, equipamentos e software; coordenar os testes pilotos da 

solução; gerenciar o plano de transferência de tecnologia; cuidar da gestão da mudança na 

fase de implantação, com foco nas pessoas e nas lideranças; 

- Treinar e dar apoio continuado à equipe executora; transferir a execução e a monitoria do 

processo implantado aos executores; 

- Desenvolver e executar os programas de divulgação e comunicação da solução. 

Serviços de 

Gestão do 

- Apoiar o registro do desempenho dos processos ao longo do tempo; 

- Definir, monitorar e analisar os indicadores dos processos, buscando-se a melhoria contínua; 
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Dia a Dia: - Gerenciar a distribuição dos dados de monitoramento de desempenho; 

- Manter a governança dos processos, considerando a avaliação dos riscos; 

- Realizar auditorias dos processos em uso. 

Serviços de 

Suporte ao 

EP: 

- Desenvolver os métodos do Escritório de Processos; 

- Controlar o portfólio de processos; 

- Realizar benchmarking com referenciais externos e internos. 

Papéis e Responsabilidades vinculados a governança BPM (envolve o EP e outros atores)? 

Equipe 

Permanente 

de Gestão: 

Equipe de servidores permanentes do EP, lotados na Diretoria de Planejamento, encarregados 

de implantar, desenvolver e gerenciar o funcionamento do EP, a qual se encarregará de 

coordenar as diversas ações de diagnóstico e melhoria de processos na Instituição, auxiliando 

as equipes de projetos de modelagem a aplicar a metodologia padrão. 

# Composta por: 

- Chefe do escritório: coordenar as atividades administrativas do EP, conduzir e acompanhar o 

mapeamento dos processos selecionados pela alta gestão, além de atuar na ordenação dos 

trabalhos, estabelecer as métricas de desempenho do EP e de sua equipe, buscando o 

alinhamento dos processos aos interesses institucionais prioritários. 

- Modelador ou líder de processo: representa o EP na equipe de projeto, é responsável por 

apoiar a modelagem e análise de processos; desenvolver a formatação de fluxogramas; 

controlar as versões de modelagem no sistema de gerenciamento de documentos; executar o 

diagnóstico de conformidade dos processos; auxiliar na medição de desempenho; assessorar 

localmente diagnósticos e a aplicação da metodologia de modelagem; realizar treinando de 

multiplicadores. 

- Auditor de processo: devem interagir com a equipe de avaliação dos processos; tem a função 

de verificar se o processo modelado corresponde ao que está sendo executado, verificar 

registros, desvios de documentação, etc., de forma a garantir alinhamento do processo à 

gestão e vice-versa, considerando também as métricas estabelecidas pelos indicadores de 

desempenho estabelecidos 

Equipe do 

Projeto de 

Modelagem: 

Equipe temporária, formada por servidores multissetoriais, com o propósito de atuação 

específica em um determinado processo. Cada processo em análise é considerado um projeto. 

Composta por: 

- Modelador do processo: é o representante do EP, designado para coordenar a modelagem do 

processo em estudo. Responsável pela aplicação da metodologia e pelo auxílio no uso das 

ferramentas, conduzindo o processo de análise e mapeamento do status atual e também do 

redesenho para a situação desejável do processo quando se tratar de melhoria de processo 

- Coordenador e avaliador: é o pró-reitor ou secretário especial da área ou diretor de Campus 

com maior atuação no processo. Tem a missão de supervisionar os resultados do mapeamento, 

de observar os dados do monitoramento, de negociar junto à Administração os processos que 

devem receber prioridade na fila de análise e melhorias e orientar seus diretores e 

superintendentes quanto à necessidade de avaliar e desenvolver os processos em sua área de 

atuação. 

- Gestor do processo: é o responsável pelo alinhamento do processo à estratégia da 

organização, estabelecendo metas e resultados esperados para o processo, assim como pela 

análise dos riscos envolvidos. Deve ser preferencialmente um gestor de área (diretor ou 

superintendente). É a chefia em nível intermediário que tem maior interesse e influência 

prática na execução do processo. Deve acompanhar o cronograma e os resultados do 

mapeamento, além de auxiliar na mobilização da equipe do projeto de mapeamento. 

- Executor do processo: É o responsável pela implementação e melhoria contínua do processo, 

desdobrando as metas em itens de controles e definindo ações de melhoria. Pessoa de 

referência encarregada pelo gestor do processo para acompanhar e opinar ativamente no 

mapeamento. Esse ator trabalhará intensamente com o modelador do processo para manter a 

mobilização da equipe. 

- Especialistas do processo: são os demais atores impactados pelo processo, entendidos como 

fornecedores e usuários, as partes interessadas, com conhecimento técnico ou capacidade 

crítica, importantes na discussão e melhoria do processo em estudo. 

Equipe de 

Suporte ou 

Avaliação: 

Equipe composta pelos gestores da IPES, apoiada por especialistas. O pró-reitor de 

Planejamento é o responsável pela coordenação geral da equipe de avaliação. Tem-se os 

seguintes papéis: 

- Coordenador do macroprocesso: É o pró-reitor, o secretário especial ou diretor de Campus 

responsável pela grande área de processos. Esse ator é responsável pelo sucesso do 

desenvolvimento dos processos em sua unidade. Deve estar atento aos processos que estão 
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sob a gestão de seus diretores e superintendentes. 

- Equipe de TI: É a equipe que fornece informações sobre infraestrutura de Tecnologia da 

Informação (TI) e comunicação disponível, assim como sua viabilidade para as soluções 

propostas nos processos correntes. 

- Equipe de avaliação dos processos: equipe composta pelos coordenadores de 

macroprocessos (alta gestão), que a seu critério solicitarão apoio dos gestores de processos, 

chefes de departamento e áreas de suporte. Devem identificar e resolver problemas de 

integração ao longo do processo, mitigar ou eliminar conflitos entre lideranças de processos e 

lideranças dos departamentos, alocar e priorizar recursos, desenvolver e alinhar os objetivos, 

metas e estratégias de negócios e analisar os indicadores dos processos. 

Há processos padrões mapeados que envolvem o EP? 

- 

Resumo das 

Ferramentas ou 

Tecnologias de 

apoio ao EP? 

- Software livre para desenho de fluxogramas;  

- GUT (Gravidade, Urgência, Tendência) – Ferramenta de priorização;  

- Notações básicas dos diagramas de modelagem BPMN;  

- Análise SWOT; Brainstorming; Benchmarking; Diagrama de ISHIKAWA; Diagrama 

de Pareto. 

Resumo dos 

documentos 

relacionados à 

gestão BPM? 

- Documentos de orientação (manual de gestão de processos e manual de modelagem de 

processo);  

- Documentos resultantes da modelagem (requisição de modelagem, checklist da 

requisição, formalização da equipe do projeto, entrevista detalhada do processo, checklist 

dos requisitos do processo, relatório de atividades diárias, fluxograma do processo, termo 

de aprovação e homologação de modelagem de processo);  

- Produtos gerados após a modelagem (manual descritivo do processo passo a passo, 

publicação do fluxograma do processo, instrução normativa do processo, quando for o 

caso, anexos e formulários do processo, registro do mapeamento no SGPD);  

- Documentos de controle do EP (banco de dados, planilha de controle de requisições de 

modelagem, relatórios de monitoramento da equipe de gestão de processos, relatórios de 

auditoria baseados nas normas ABNT ISO/TR 10013-2002, publicações no portal de 

processos). 

Estágios de Maturidade em BPM que o EP busca promover? 

1ª Fase 

Busca-se a sensibilização das unidades organizacionais quanto aos benefícios da modelagem e 

melhoria dos processos, realizando-se, por exemplo, oficinas de grupos para apresentar 

ferramentas para identificação dos diversos processos da IPES, para priorização dos processos 

de maior criticidade e para modelagem da situação atual (AS IS) dos processos. 

Deve-se criar um Manual de Gestão de Processos e um Manual de Modelagem de Processos, 

para orientar a gestão BPM na IPES. 

2ª Fase 

Na segunda fase, busca-se a execução da modelagem AS IS e otimização TO BE na instituição, 

mediante montagem de uma Equipe de Projeto de Modelagem temporária coordenada pelo EP. 

A equipe, formada por executores, fornecedores e usuários, deve coletar dados sobre o passo a 

passo dos processos, ferramentas e documentos para criar fluxogramas e manuais padrões acerca 

dos processos, executando a etapa AS IS. Durante o mapeamento, caso a equipe identifique 

oportunidades de melhorias nos processos, deve-se traçar um plano de ação e utilizar 

ferramentas de qualidade para incorporar melhorias nos processos e redesenhá-los, executando a 

modelagem TO BE, que deve ser testada, ajustada e homologada. 

3ª Fase 

Nesta fase busca-se a gestão dos processos, utilizando recursos informacionais que possibilitem 

o registro e a rastreabilidade da documentação desde a concepção de cada processo, seus 

fluxogramas, manuais, formulários e suas instruções normativas. Busca-se também executar 

atividades de avaliação e melhoria dos processos, para que, de acordo com os padrões e 

indicadores de desempenho previamente estabelecidos, possam ocorrer o monitoramento e as 

auditorias, objetivando direcionar os esforços ao processo de melhoria contínua. 

Controla-se indicadores de desempenho do EP? Quais e Quantitativo? 

Não. Estima-se que de 2016 a 2018 um total de 200 processos foram estudados e homologados (mas não 

publicados). Segundo o gestor do EP, este está adotando uma estratégia de criar multiplicadores nos setores 

para aumentar este quantitativo de processos homologados. 

Há outras informações importantes sobre a gestão ou a governança BPM? 

 Priorização dos processos: priorizar os processos de maior impacto negativo na instituição ou maior 

oportunidade de maximizar resultados. 

 Estrutura de classificação dos processos: a classificação dos processos se dará pela combinação de códigos 

alfanuméricos, sendo composto pelas iniciais MP e mais quatro dígitos numéricos. A numeração fica 
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definida de forma sequencial, conforme prioridades de mapeamento recomendadas pela alta gestão. Para 

fins de apresentação e publicização dos processos, pretende-se classificá-los de tal forma que facilite o 

acesso e a visualização dos interessados. Assim sendo, os processos serão classificados em atividades-meio 

e atividades-fim, bem como por público a ser atendido com o produto final: discente; docente; técnicos-

administrativos, comunidade regional e órgãos de controle. 

 Auditoria de processos: como diretriz para a realização de auditorias dos processos gerenciados utiliza-se a 

NBR ISO 19011 – Diretrizes para Auditorias de Sistemas de Gestão. Com o apoio de indicadores sugere-se 

inicialmente as seguintes abordagens de auditoria: auditoria por amostragem aleatória (realizada pelo EP ou 

usuário do serviço); formulário e contato disponível para todos os usuários que queiram apontar 

desconformidade ou sugerir melhorias nos processos publicados pela Instituição. 

 Publicação dos Processos na web: O EP deverá apresentar, após homologação, as versões do processo no 

Sistema de Gestão de Processos e Documentos (SGPD), evidenciando participantes e documentos. De forma 

gradual os processos terão seus fluxogramas publicados na página da IPES, onde também serão 

disponibilizados formulários, manuais e tutoriais específicos conforme as equipes setoriais os 

desenvolverem, baseados nos fluxogramas aprovados. O SGPD é um sistema que tramita eletronicamente 

cópias digitalizadas, mas não suporta assinatura digital para os processos. Logo, os gestores do EP estão 

implantando o Sistema Eletrônico de informações (SEI) onde os documentos já serão criados nato digital na 

quase totalidade dos casos. 

Fonte: Elaborado pelo autor com confirmação dos dados pela IPES em 06/2018 

Quanto à IPES C, destaca-se que esta detalha de forma ampla os diversos papéis e 

responsabilidades vinculados à gestão BPM na organização e propõe atenção especial às 

atividades de gestão de riscos. Também define em seu modelo como deve ser realizada a 

priorização dos processos, a classificação, a realização de auditoria e a relação dos 

documentos envolvidos na gestão BPM. Contudo, não há site específico do EP para se 

publicar os modelos dos documentos utilizados e os processos mapeados da IPES; os 

processos que o EP deve executar não estão mapeados e não se controla indicadores de 

desempenho para saber se o EP está atingindo seus objetivos. No quadro 14, expõe-se os 

dados da IPES D. 

Quadro 14 – Dados coletados acerca do EP da IPES D 

EP da IPES D: 

Ano da implantação? 2016 

Legislação ou Política de 

Governança define quais 

assuntos? 

Não há uma política de governança ou normativo interno referente ao EP. No 

Manual de Gestão do Processos da IPES consta: 

- Conceitos sobre a gestão BPM e sobre os elementos da modelagem BPMN; 

- Ciclo de gerenciamento BPM; 

- Princípios e benefícios da transformação dos processos. 

Contudo, estas informações foram retiradas de guias da literatura, portanto não 

definem questões específicas acerca da governança da IPES.  

Plano de ação para 

criação do EP? 

O EP engloba a área de processos e projetos juntos, uma vez que são interligadas. 

O plano de ação da criação envolveu: 

1. Conquista de apoio político para concepção; 

2. Criação da estrutura na organização; 

3. Definição de local físico; 

4. Definição de infraestrutura necessária (notebooks, mesas, cadeiras, entre 

outros); 

5. Definição da equipe de trabalho considerando as habilidades e perfis dos 

servidores da Universidade. 

Princípios norteadores 

ou objetivos? 

Ética em todas as relações; Desenvolvimento contínuo das pessoas e da 

organização; 

Profissionalismo nas atividades; Comprometimento com recursos; Foco em 
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resultados; Excelência com simplicidade. 

Vinculação? - Vice-reitoria 

Função? 

- Normativo: executa atividades de ‘gestão estratégica’, ‘melhoria de processos’ e 

‘suporte ao EP’. As atividades de ‘gestão do dia a dia’ ficam por conta das 

unidades de negócio.  

Número de servidores, 

área de formação e 

atuação no EP? 

Equipe formada por 5 servidores e 2 estagiários: 1 Diretor do EPP (área de TI), 1 

Gerente do EPP (contador); 1 da área de TI (Analista de Projetos), 1 

administrador (Analista de Processos), 1 secretária geral e 2 estagiários (ciência 

da computação). 

Transparência do EP, 

Estratégias de 

Comunicação? 

- Possuí portal web com livre acesso para publicar informações do EP. Publica-se 

nesse portal: (i) informações institucionais (quem somos e equipe); (ii) os 

serviços do EP, publicando-se modelos de documentos, softwares utilizados e 

material de orientação; (iii) eventos e treinamentos; (iv) processos mapeados da 

IFES; (v) contato do EP.  

- Possui também uma página do facebook com notícias relacionadas ao EP. 

- Equipe do EP já publicou 5 artigos em eventos acadêmicos, expondo sua 

experiência de gestão no contexto da IPES. 

Há atualização da 

política BPM? 

Periodicidade? 

Não tem política de governança definida. 

Principais Serviços e Atribuições do EP? 

Gestão da Estratégia 

de BPM: 

- Auxílio na elaboração do planejamento estratégico das unidades administrativas; 

- Auxílio na elaboração do Planejamento de Desenvolvimento Institucional; 

- Disseminação da Cultura BPM através de capacitações; 

- Elaboração e atualização da cadeia de valor institucional; 

- Capacitar os servidores da instituição para mapear os processos, utilizando software 

Bizagi e notação de modelagem BPMN; 

- Priorização dos processos a serem otimizados pelo EP. 

- Trabalhar em conjunto com auditoria interna, tecnologia da informação e Pró-

reitoria de Planejamento para viabilizar os projetos do EP. 

Serviços de Melhoria 

de Processos: 

- Acompanhamento e Auxílio na gestão de projetos priorizados. 

- Mapear processos ou auxiliar os envolvidos na execução do mapeamento de 

processos AS IS, validar, homologar e publicar os processos. 

- Melhoria de processos priorizados (com foco na criação de processos eletrônicos 

no SEI); 

- Acompanhamento e Auxílio na gestão de projetos priorizados. 

Serviços de Gestão do 

Dia a Dia: 
- 

Serviços de Suporte 

ao EP: 
- Publicar informações do EP e seus resultados na web. 

Papéis e Responsabilidades vinculados a governança BPM (envolve o EP e outros atores)? 

Alta Administração Participa da priorização anual dos processos a serem modelados. 

Diretor do EP Executa atividades de gestão estratégica e de expectativa dos stakeholders (CD4). 

Gerente do EP Coordena e executa projetos de melhoria de processos (FG01). 

Dono do Processo 

Pró-Reitor ou Secretário com maior vinculação ao processo. É responsável pelo 

processo ponta a ponta, atua em última instância para assegurar a eficácia e 

eficiência do processo, envolver partes interessadas e assegurar alinhamento 

estratégico, colabora com donos de outros processos para assegurar o alinhamento, 

patrocina iniciativas de transformação de processos, estabelece metas e objetivos de 

desempenho, deve monitorar continuamente os resultados, investigar e resolver 

problemas nos processos, caso existam. 

Gerente de Processo 

Principal responsável pela execução do processo. Responsável por: coordenar e 

gerenciar o desempenho do processo no dia a dia (apurar e reportar dados de 

desempenho do processo, propor plano de ação corretivo se o desempenho não for 

atingido), liderar iniciativas de transformação de processos, por manter o 

mapeamento atualizado no site da instituição (solicitando alteração ao EP quando 

ocorrer mudança), por exigir conformidade na execução das atividades e justificar 

em memorando com anuência do dono do processo atividades executadas de forma 

diferente do mapeado, por gerenciar riscos. 

Desenvolvedor de Secretaria da Tecnologia da Informação (STI) define estas responsabilidades. 
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sistemas 

Secretaria geral do EP Atividades de secretariado (FG04). 

Analista de Processos Executa projetos de melhoria. 

Analista de Projetos Acompanha e apoia a execução dos projetos. 

Estagiários do EP Auxiliam no mapeamento dos processos e com ações de benchmarking. 

Há processos padrões mapeados que envolvem o EP? 

 Processo: Mapeamento de Processos 

 Objetivo: Mapear processo As Is para auxiliar a compreensão pelos demandantes. 

 Envolvidos: Escritório de Processos e Projetos; servidores capacitados envolvidos na execução do processo; 

dono do processo. 

 Breve Descrição:  

1. EP recebe demanda; 

2. EP analisa a demanda, se é interna ou externa; 

2.1. Se for elaboração interna, EP executa subprocesso ‘Mapear processo EP’ (identificar responsáveis pela 

execução do processo; criar pasta do processo no repositório; estudar legislação; entrevistar envolvidos na 

execução, preencher ficha cadastral e registrar o passo a passo do processo; elaborar mapeamento do processo; 

preencher formulário de riscos). 

2.2. Se for elaboração externa, EP cria pasta do processo no repositório; estuda a legislação pertinente ao 

processo; promover capacitação junto às partes interessadas no processo para que os servidores capacitados 

possam executar o subprocesso ‘Mapear processo oficina’. (Preencher ficha cadastral do processo; elaborar 

mapeamento do processo; preencher formulário de riscos; se o mapeamento ocorrer no próprio setor deve 

solicitar validação do mapeando junto ao EP, se o mapeamento ocorrer na oficina deve-se apresentar a 

modelagem ao responsável e realizar correções necessárias antes de enviar ao EP). 

3. EP executa o subprocesso ‘validar mapeamento’ (validar fluxograma, a ficha cadastral do processo e o 

formulário de riscos; salvar primeira versão no servidor de homologação; atualizar planilha de controle 

interno); 

4. EP executa subprocesso ‘homologar mapeamento’ (apresentar mapeamento validado aos participantes, se 

houver sugestões realizar ajustes recomendados; apresentar responsabilidades do dono e do gerente do 

processo; solicitar ao dono do processo a definição do gerente e autorização para publicação; homologar 

mapeamento). 

5. Dono do processo deve avaliar e decidir se autoriza ou não a publicação do processo.  

5.1. Se não autorizar, processo é arquivado. 

5.2. Se autorizar, o EP executa o subprocesso ‘publicar mapeamento’ (ajustar ficha cadastral do processo para 

publicação; criar pasta do processo no repositório; gerar formato web do mapeamento; inserir a marca do EP; 

inserir arquivo do bizagi no servidor web; adicionar o link do processo na página do EP; enviar o link do 

mapeamento a todos os envolvidos). 

6. FIM (processo mapeado e publicado). 

 Documentos/produtos: Ficha Cadastral do Processo e Formulário de Riscos. 

 Ferramentas: Bizagi Modeler. 

Resumo das Ferramentas ou 

Tecnologias de apoio ao EP? 
Bizagi modeler 

Resumo dos documentos 

relacionados à gestão BPM? 

- Ficha cadastral de processo; Formulário de riscos; Checklist de validação; 

- Responsabilidades do dono e gerente de processos; Apresentação de slides 

e Manual de gestão de processos. 

(Destaca-se que os modelos destes documentos estão disponíveis no site do 

EP) 

Estágios de Maturidade em BPM que o EP busca promover? 

- 

Controla-se indicadores de desempenho do EP? Quais e Quantitativo? 

- Quantidade de processos mapeados e publicados\ano: 22 

- Quantidade de processos monitorados por avaliação de indicadores de desempenho: 0 

- Quantidade de eventos realizados para promoção da cultura BPM\ano: 4 

- Quantidade de servidores capacitados em BPM: 79 

- Economia Financeira média com a transformação dos processos\ano: 0 

Há outras informações importantes sobre a gestão ou a governança BPM? 

 A equipe do EP já publicou 5 artigos em eventos acadêmicos que envolve os seguintes assuntos: 

- Desafios de implantação de um Escritório de Projetos e Processos;  

- Quadro de monitoramento de demandas do Escritório de Projetos e Processos; 

- Análise de Processos: Case Aula de Campo da IPES; 
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- A Relação da Cultura Organizacional e a Gestão de Processos: Um estudo de caso na IPES; 

- Metodologia para criação do Escritório de Processos e a Priorização de demandas: Case IPES. 

Fonte: Elaborado pelo autor com confirmação dos dados pela IPES em 06/2018 

Quanto à IPES D, destaca-se que esta possui bom desempenho na variável 

‘Processos mapeados que envolvem o EP’ e ‘transparência do EP’ uma vez que se publica em 

site específico do EP, com livre acesso, os processos da IPES já mapeados e outras 

informações acerca da gestão BPM, inclusive disponibiliza o processo de ‘mapeamento’ que o 

EP executa detalhando-se os fluxos das atividades, os envolvidos e fornecendo-se os modelos 

dos documentos utilizados pelo EP para orientar a execução das ações de mapeamento. 

Contudo, deixa a desejar em outras variáveis pertinentes a um modelo de governança BPM, 

uma vez que não há legislação do EP e seu manual de gestão se limita a replicar conceitos da 

literatura, sem definir claramente como se dá a governança BPM na instituição. Logo, não há 

uma política de governança BPM: não se define claramente, por exemplo, os ‘serviços e as 

atribuições do EP’, a ‘vinculação’, as ‘responsabilidades’ e os ‘estágios de maturidade que 

espera alcançar com o EP’. No quadro 15, expõe-se os dados da IPES E. 

Quadro 15 – Dados coletados acerca do EP da IPES E 

EP da IPES E: 

Ano da 

implantação? 
2015 

Legislação ou 

Política de 

Governança define 

quais assuntos? 

Legislação interna da IPES sobre o EP: Portaria No.2.667, de 31 de julho de 2015. 

- Servidores responsáveis pelo EP e a função de cada; 

- Atribuições de cada função (papéis e responsabilidades); 

- Atribuições do EP e de sua coordenação. 

Plano de ação 

para criação do 

EP? 

1. Sensibilização da alta gestão. 

2. Levantamento e agrupamento de informações: conceituais sobre processos e sua 

gestão, eventos do setor, pesquisa de serviços de modelagem e de implantação do EP 

através de editais existentes que poderiam ser utilizados para a contratação. 

3. Participação em eventos sobre processos, adquirindo maior conhecimento sobre o 

assunto e empresas que atuam no setor. 

4. Pesquisa, seleção, contato e visita com instituições que realizaram ações na 

modelagem, gestão de processos e implantação do EP. 

5. Estratégia de implantação do EP. 

5.1. Comparação de opções de serviços em termos de ações e custos; 

5.2. Montagem de estratégia de implantação do EP para a IPES com ações necessárias e 

custos envolvidos (infraestrutura, local etc.); 

5.3. Apresentação para a alta gestão da IPES da estratégia para suas tomadas de decisão;  

6. Criação do EP. 

6.1. Formalização de portaria da criação do EP, designando integrantes, suas atribuições, 

objetivos do EP e sua subordinação no organograma da IPES; 

6.2. Iniciação dos trabalhos do EP 

O lançamento do EP para a IPES e o início de seus trabalhos foi realizado em evento 

institucional, através de um Workshop com especialista de notório saber. O evento 

institucional escolhido foi a Reunião do Colégio de Dirigentes (COLDIR), nela todos os 

diretores de todos os campi, além dos pró-reitores e reitor se reúnem para debater 

assuntos e deliberar ações para a IPES. 

Ações realizadas: 

6.2.1. Fala do reitor da IPES sobre a importância do EP e apresentação do palestrante 
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convidado e do Gestor do EP falando sobre o EP, seus integrantes, objetivos e próximas 

ações. 

6.2.2. Sensibilização da alta gestão da IPES através de palestra sobre processos, 

modelagem, sua gestão e os ganhos e experiências positivas desse trabalho em outras 

instituições (no caso o IF do Espírito Santo – IFES, no qual o palestrante era diretor, 

criador e gestor do EP); 

6.2.3. Minicurso formando os primeiros modeladores de processos do EP; 

6.2.4. Minicurso formando os primeiros modeladores de processos das áreas-fins; 

Princípios 

norteadores ou 

objetivos? 

1. Gestão de processos na área pública 

Apoiar a busca de eficiência, eficácia e efetividade dos processos de trabalho da IPES 

através de mapeamento, análise, modelagem, análise de riscos, gestão de processos e sua 

automação; Repositório de processos: banco de dados de processos da instituição, sua 

atualização, administração e disponibilização para pesquisa e trabalho; 

2. Desenvolver a institucionalização do Escritório de Processos da IPES interna e 

externamente 

Compartilhar o conhecimento do Escritório de Processos com outras instituições para 

sua aplicação; Realizar palestras e apresentações constantes sobre processos dentro da 

IPES, na reitoria e nos campi; Ser um polo institucional para a discussão sobre 

modelagem e gestão de processos; 

3. Difundir a cultura de processos na IPES 

Capacitar os servidores na área de processos; Treinamentos básicos e avançados sobre 

processos; 

4. Comunicação do EP, realizada centralmente pelo Portal do EP 

Divulgar as ações do Escritório de Processos; Possibilitar o acesso a informações sobre 

processos e sua gestão; Gestão da mudança, auxiliando o entendimento das implicações 

e aspectos positivos do trabalho do EP. 

Vinculação? - Pró-reitora de Desenvolvimento Institucional. 

Função? 

- Normativo: definir políticas para a gestão estratégica e melhoria de processos e 

controlar a sua aplicação; 

- Consultivo: apoiar as ações de execução de modelagens quando não realizadas pelo 

EP, além do apoio à aplicação das normativas estabelecidas pelo EP; 

- Executivo/modelagem: realizar mapeamento, análise, modelagem de processos, análise 

de riscos em conjunto com as áreas de negócio; 

- Executivo/gestão do EP: executar as atividades de gestão do dia a dia e suporte ao EP; 

- Gestor: verificar a conformidade de processos de acordo com os seus padrões 

estabelecidos, acompanhar indicadores associados a processos e a maturidade da gestão 

de processos. 

Número de 

servidores, área de 

formação e 

atuação no EP? 

4 servidores. Três administradores especialistas em BPM (gerente, auditor e modelador) 

e um desenvolvedor de sistemas (suporte de informática ao EP). 

Transparência do 

EP, Estratégias de 

Comunicação? 

- Divulga-se as informações sobre a governança BPM e sobre a gestão do EP em portal 

web específico com livre acesso. Publica-se nesse portal: (i) a estratégia de trabalho do 

EP, equipe e contato, os principais serviços e documentos; (ii) cadeia de valor e 

portfólio de processos; (iii) cursos de capacitação e conceitos sobre BPM; (iv) notícias, 

agenda do EP e agenda de eventos de BPM. 

Há atualização da 

política BPM? 

Periodicidade? 

Sim. Semestralmente discute-se internamente no EP a política de governança baseado 

nos trabalhos realizados, resultados e conhecimentos obtidos. 

Principais Serviços e Atribuições do EP? 

Gestão da 

Estratégia de 

BPM: 

- Definir os métodos e indicar as ferramentas para a modelagem de processos; alocação de 

estratégias para apoio ou realização do mapeamento; diagnóstico preliminar e definição das 

diretorias e áreas para trabalho; definição do espoco e planejamento BPM; foco nas 

atividades de curto prazo;  

- Promover o alinhamento estratégico entre os processos e os objetivos organizacionais;  

- Participação do EP em comissões; apoio ao trabalho dos líderes de processos e 

modeladores; 

- Promover comunicação frequente das ações do EP; Promover capacitação constante para 

formar a cultura de processos; 

- Apoiar a construção de indicadores de desempenho dos processos organizacionais; 
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- Realizar diagnóstico (modelo de negócio, processos críticos, processos simples etc.); 

Serviços de 

Melhoria de 

Processos: 

- Mapear e otimizar os processos (AS IS – TO BE); articular as equipes de modelagem de 

processos; coordenar os trabalhos de modelagem, verificando a correspondência entre 

processos, práticas da organização e fluxo de documentos; 

- Definição e criação de indicadores;  

- Apoiar a implementação dos processos modelados, promovendo a melhoria contínua dos 

procedimentos operacionais-padrão da IPES. 

Serviços de 

Gestão do Dia 

a Dia: 

- Análise, atualização, controle e publicação dos indicadores de desempenho.  

- Instrumentalizar os servidores com conhecimento e ferramentas de mapeamento de 

processos, por meio de treinamentos constantes, com o foco em promover a cultura BPM 

(treinamento pessoal, EAD e workshops), capacitar os líderes dos processos (treinamento 

pessoal ou EAD avançado) e capacitar instrutores BPM. 

Serviços de 

Suporte ao 

EP: 

- Gerenciamento do Escritório de Processos: planejar atividades a serem executadas; 

estabelecer diretrizes de atuação; definição de prioridades de ação; supervisão dos trabalhos. 

- Gerenciar periodicamente processos modelados ou implantados. 

- Promover a comunicação, desenvolvendo o site do EP, por e-mail, comunicação direta ou 

pessoal e por assessoria de comunicação. 

Papéis e Responsabilidades vinculados a governança BPM (envolve o EP e outros atores)? 

Gerente de 

BPM 

Coordenar a equipe de BPM; selecionar processos a trabalhar; atuar na ordenação dos 

trabalhos; estabelecer as métricas de desempenho do EP e o alinhamento dos processos aos 

interesses da organização. 

Auditor de 

Processos 

Verificar se o processo modelado corresponde ao que está sendo executado; verificar registos 

e desvios de documentação; atuar junto aos modeladores ou líderes de processos das áreas 

funcionais. 

Suporte de TI Dar suporte de informática ao EP. 

Líderes de 

processo ou 

modeladores 

Servidores designados pelas áreas funcionais para atuarem no apoio a modelagem a análise 

de processos. Realizam o diagnóstico de conformidades; atividades de formatação, cadastro e 

controle de revisões de padrões no sistema de gerenciamento de documentos; auxiliam na 

medição de desempenho. Deverão ser designados pelas unidades de negócio e capacitados 

pelo EP. 

Há processos padrões mapeados que envolvem o EP? 

 Processo: Realizar a gestão de processos da IPES 

 Objetivo: Identificar em que estágio de maturidade encontra-se a prática da gestão de processos na IPES; 

Identificar e classificar os macroprocessos da instituição. Manter atualizada a produtividade do Escritório de 

Processos no que diz respeito ao mapeamento e modelagem de processos.  

 Envolvidos: EP e demais unidades organizacionais da IPES. 

 Breve Descrição:  

1. Analisar a maturidade da gestão de processos da IPES. Identificar em que estágio de maturidade encontra-se 

a prática da gestão de processos na IPES, tomando-se como base o modelo consolidado de BPMM, proposto 

pelo professor Roquemar Baldam, e que estabelece 6 níveis de maturidade para a gestão de processos. Onde o 

nível 1 corresponde aos estágios iniciais das práticas de gestão de processos na instituição e o nível 6 

corresponde ao estágio de excelência em gestão de processos. 

2. Preparar e atualizar a visão global de processos (árvore de processos). Identificar e classificar os 

macroprocessos (processos operacionais; ou gerenciamento e suporte) facilitando o entendimento da rede de 

processos da instituição e sua decomposição. 

3. Atualizar o Portfólio de Processos da IPES. Contribui para a disseminação da cultura da gestão processos na 

IPES e fonte de consulta para aqueles que se interessem pelo tema. 

 Documentos/produtos: Comunicação via e-mail de solicitação de trabalhos, Lista de Atividades da IPES 

 Ferramentas: Cadeia de valor de Porter (adaptada), Portfólio de processos da IPES, Planilha “Lista de 

atividades da IPES”, Portal do Escritório de Processos, Banco de Dados de Processos. 

 Processo: Executar modelagem de processos. 

 Objetivo: Identificar e documentar os processos de acordo com a planilha “Lista de atividades da IPES”; 

Aprofundar o conhecimento sobre as características dos processos mapeados; Desenhar os processos na 

situação atual e redesenhá-los visando possíveis melhorias; Apoiar a área de TI na tarefa de especificação da 

solução automatizada; Manter um sistema de Medição de Desempenho; Mitigar eventuais riscos que 

ameacem o cumprimento do objetivo do processo. 

 Envolvidos: EP; gestores e servidores das áreas impactadas; área de TI. 

 Breve Descrição: 

1. Coletar dados para mapear processos. Identificar e documentar os processos, registrando na planilha “Lista 
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de atividades da IPES” informações básicas (por exemplo: nome do processo, descrição, área responsável pela 

sua execução) sobre as características desses processos. 

2. Analisar os processos. Nesta etapa são registradas, por exemplo, informações sobre as áreas envolvidas, 

entradas e saídas, quantidades de tarefas, quantidades de trâmites, quantidades de decisões, nível de automação 

etc. 

3. Modelar processos na situação atual (As Is) e futura (To Be). Desenhar os processos refletindo o “estado da 

arte”, isto é, sem julgamento de valor (modelagem As Is). Analisar possíveis melhorias e redesenhar o processo 

projetando uma visão futura (modelagem To Be). 

4. Apoiar a criação de especificações de implantação e automação (caso exista). Apoiar, de forma pontual, a 

área de TI na tarefa de especificação do novo sistema (ou funcionalidade). O apoio do Escritório de processos 

não deve ir além de: definição do escopo das interfaces de entrada e saída; e definição das regras de negócio. 

5. Gerenciar indicadores de processos. Manter um sistema de Medição de Desempenho que pode ser manual ou 

apoiado por TI. O Sistema de Medição de Desempenho visa criar e atualizar os indicadores de desempenho dos 

processos. 

6. Gerenciar os riscos dos processos. Mitigar, por meio da adoção das práticas da gestão dos riscos em 

processos, eventuais riscos que ameacem o cumprimento do objetivo do processo. 

 Documentos/produtos: Comunicação via e-mail de solicitação de trabalhos; Lista de atividades da IPES; 

Documentos de especificação; Documento de acompanhamento de riscos; 

 Ferramentas: Planilha “Lista de atividades da IPES”; Bizagi Modeler; Linguagens de alto nível (como 

português estruturado ou descrição de caso de uso) até a prototipagem para apoiar a especificação de novo 

sistema; Sistema de medição de desempenho; planilha de análise de riscos. 

 Processo: Apoiar a implantação de processos 

 Objetivo: Apoiar os gestores das áreas impactadas durante o processo de implantação do novo processo. 

 Envolvidos: EP e gestores e servidores das áreas impactadas. 

 Breve Descrição:  

1. Apoiar os gestores das áreas impactadas durante o processo de implantação do novo processo. Este apoio 

torna-se mais relevantes nos casos de automação de processos. Neste cenário o Escritório de Processos pode 

atuar como mediador entre as áreas de negócio e a área de TI. 

 Documentos/produtos: Documentos de especificação, Cronograma de implantação. 

 Ferramentas: - 

 Processo: Controlar o desempenho de processos 

 Objetivo: Monitorar o comportamento do processo. 

 Envolvidos: EP e gestores e servidores das áreas impactadas. 

 Breve Descrição:  

1. Acompanhar os gestores dos processos na tarefa de monitoramento e controle do desempenho do processo. 

Consiste em verificar, periodicamente, se o processo está atingindo as metas previamente estabelecidas para 

sua execução. Essa verificação se dá a partir da confrontação das metas com os resultados apresentados pelo 

processo. Com base neste acompanhamento o gestor deve decidir se a meta deve ser mantida ou alterada. 

 Documentos/produtos: - 

 Ferramentas: Sistema de Medição de Desempenho. 

 Processo: Gerenciar a conformidade dos processos em execução 

 Objetivo: Garantir que os processos sejam executados conforme sua modelagem. 

 Envolvidos: EP, gestores e servidores das áreas impactadas e área de TI (nos casos em que envolva 

automação). 

 Breve Descrição:  

1. Visa garantir que os processos sejam executados da forma como foram modelados. As inconformidades 

podem ser causadas por falta de conhecimento operacional, por descumprimento das regras ou por falhas de 

sistemas. 

 Documentos/produtos: Documento com política de conformidade de processos 

 Ferramentas: - 

 Processo: Disseminar a cultura de processos na IPES 

 Objetivo: Popularizar as práticas de gestão de processos na instituição; Contribuir para disseminar a cultura 

de gestão de processos na IPES. 

 Envolvidos: EP; comunidade da IPES e área de comunicação. 

 Breve Descrição:  

1. Capacitar servidores. Popularizar as práticas de gestão de processos na instituição visando a evolução do 

nível de maturidade em gestão de processos. 

2. Realizar comunicação sobre processos para a IPES. Adotar práticas de comunicação que contribuam para a 

disseminação da cultura de gestão de processos na instituição. 
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 Documentos/produtos: Manuais de treinamento, Formulários de inscrição, Comunicação via e-mail de 

solicitação de trabalhos 

 Ferramentas: Portal do Escritório de Processos. 

 Processo: Gerenciar o Escritório de Processos (EP) 

 Objetivo: Estabelecer objetivos e metas para o Escritório de Processos; Gerenciar a estrutura do EP, 

identificando oportunidades de melhoria das condições de trabalho e estrutura; Contribuir para disseminar a 

cultura de gestão de processos na IPES. 

 Envolvidos: EP; comunidade da IPES. 

 Breve Descrição:  

1. Realizar planejamento estratégico e controlar sua execução. Estabelecer objetivos e metas para o Escritório 

de Processos alinhados aos objetivos e metas institucionais. Fazer uso de um sistema de medição de 

desempenho para acompanhar e controlar a execução do planejamento estratégico do setor. 

2. Gerenciar estrutura do EP. Identificar oportunidades de melhoria das condições de trabalho no que diz 

respeito à infraestrutura, aos recursos materiais, às pessoas e à tecnologia. 

3. Acompanhar e apoiar ações BPM realizadas por outras unidades da IPES. Apoiar as ações de BPM 

realizadas pelas demais unidades organizacionais visando popularizar as práticas de gestão de processos e, 

dessa forma, contribuindo para a evolução do nível de maturidade da gestão de processos na instituição 

 Documentos/produtos: Planejamento Estratégico do EP, Cronograma de trabalho 

 Ferramentas: Sistema de Medição de Desempenho; Modelo Canvas do setor; Planilha “Lista de Atividades 

da IPES”, Portal do Escritório de Processos, BPMS Bizagi Modeler. 

 Processo: Desenvolver a institucionalização do Escritório de Processos da IPES. 

 Objetivo: Contribuir para o alinhamento estratégico entre os processos operacionais e os objetivos e metas 

institucionais; Legitimar as ações do Escritório de Processos; Disseminar a cultura de gestão de processos; 

Promover o desenvolvimento prático e teórico dos servidores e das instituições envolvidas. 

 Envolvidos: Escritório de Processos; gestores dos níveis estratégicos, táticos e operacionais; Comitês e 

comissões específicas; Órgãos Colegiados; comunidade da IPES; sociedade em geral; servidores e 

instituições federais. 

 Breve Descrição:  

1. Apoiar ações institucionais estratégicas e/ou gerenciais da IPES no âmbito de processos. Contribuir para o 

alinhamento estratégico entre os processos operacionais e os objetivos e metas institucionais atuando junto aos 

tomadores de decisão, aos fomentadores das mudanças e das unidades organizacionais impactadas. 

2. Desenvolver e aprimorar a Política de Gestão de Processos da IPES. Desenvolver e aprimorar a Política de 

Gestão de Processos da IPES empoderando o Escritório de Processos e legitimando suas ações. 

3. Apresentar e compartilhar o conhecimento do EP da IPES através de ações internas e externas. Compartilhar 

com todos que se interessem pelo tema o conhecimento acumulado e as lições aprendidas no processo de 

implantação da gestão de processos em uma instituição federal de ensino. 

4. Desenvolver e gerenciar cooperação técnica. Possibilitar o desenvolvimento prático e teórico por meio das 

iniciativas de colaboração técnica envolvendo servidores externos e o Escritório de Processos ou, ainda, numa 

relação direta entre uma outra instituição e o Escritório de processos. 

 Documentos/produtos: Documentos com os planejamentos (institucionais, desenvolvimento de TI, táticos e 

operacionais das áreas e do EP, de trabalho de colaboração técnica), Portarias e resolução de formação de 

comitês e comissões; Manuais do EP, Apresentações; Portarias autorizando a colaboração técnica, Relatórios 

de acompanhamento da Cooperação Técnica. 

 Ferramentas: Benchmarking em órgãos do Governo Federal como MEC e MPDG; Portfólio de Processos; 

histórico da evolução do nível de maturidade; Mapa mental da Implantação do Escritório de Processos na 

IPES. 

Resumo das 

Ferramentas ou 

Tecnologias de 

apoio ao EP? 

Bizagi Modeler; Mapas mentais; Planilhas eletrônicas (portfólio de processos, lista de 

atividades, análise de riscos, histórico da evolução do nível de maturidade); ferramenta 

de gestão de conteúdo para WEB – Joomla (Portal do Escritório de Processos); 

Gerenciador de banco de dados MYSQL; Cadeia de valor de Porter (adaptada); 

Ferramentas para apoiar a especificação de novo sistema, ex.: Linguagens de alto nível 

(como português estruturado ou descrição de caso de uso) até a prototipagem; Sistema 

de medição de desempenho; Modelo Canvas do setor; Benchmarking. 

Resumo dos 

documentos 

relacionados à 

gestão BPM? 

Manual de Gestão do Escritório de Processos e Manual de Modelagem de Processos; 

Comunicação de solicitação de trabalhos; Lista de Atividades da IPES; Documentos 

de especificação de implantação; Documento de acompanhamento de riscos; 

Cronograma de implantação; Documento com política de conformidade de processos; 

Manuais de treinamento; Formulários de inscrição; Planejamento Estratégico do EP, 

Cronograma de trabalho do EP; Documentos com os planejamentos da IPES; Portarias 
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e resoluções (formação de comitês e comissões, autorização de colaboração técnica); 

Apresentações; Relatórios de acompanhamento da Cooperação Técnica. 

Estágios de Maturidade em BPM que o EP busca promover? 

Inicial 

Os processos estão desestruturados, não definidos e não documentados; Os esforços são 

individuais; Setores não interagem; Dificuldade de adaptação de mudanças; Qualidade, 

Cronograma e Custos não são previsíveis. 

Gerenciado 

Processos definidos, documentados e formalizados; Cada setor possui um gerente que interage 

com os gerentes dos outros setores; Aplicação de metodologias e padrões comuns; Resistência 

em integrar a organização e as funções; Subprocessos e atividades não definidos 

Padronizado 

Processos são otimizados e padronizados; Todos possuem acesso aos documentos; 

Subprocessos e atividades estão definidos; Organização Interligada com cooperação 

intrafunções; Mecanismos para melhorar os processos padrão da organização; Criação de 

modelo de processo estratégico; Satisfação do cliente; Alinhamento do modelo estratégico e os 

processos; Regras e Métodos de gestão de processo são definidos e implementados; São 

estabelecidos líderes que abrangem todos os segmentos da organização; Alguns gerentes 

possuem o papel como responsável pela gestão de um processo. 

Cooperação 

Desempenho e qualidade dos produtos e serviços passam a ser previsíveis; Processos possuem 

medidas bem definidas integradas verticalmente; A empresa, seus vendedores e fornecedores 

têm a cooperação ao nível do processo, construindo a automação e controle de processos; Não 

existe mais resistência, com aceitação dos métodos e tecnologias; Estabelecimento dos 

processos definidos e planos que são capazes de atingir metas de desempenho e qualidade. 

Rotina de 

melhoria 

Ampla abordagem organizacional para gestão de processos; Melhoria contínua imposta; As 

lições aprendidas são disseminadas para toda a empresa; Empresa otimizada, interligada e com 

processos alinhados; Equipes de melhoria de processos trabalham para melhorar a eficácia, 

eficiência e consistência dos processos existentes; Métodos são utilizados para evitar erro. 

Processos 

ágeis 

Gerenciados os processos de revisão e melhoria de processos; possui uma ágil estrutura de 

negócios; Analisados e controlados as medidas processo estratégico; Fornecidos feedback e 

planejamento de ações para refinar a estratégia baseada em torno de operações de processo e 

assim evoluir; Alinhados à estratégia com os resultados dos clientes. 

Controla-se indicadores de desempenho do EP? Quais e Quantitativo? 

- Quantidade de processos identificados\ano: 200 

- Quantidade de processos documentados\ano: 120 

- Quantidade de processos mapeados e publicados\ano: 15 

- Quantidade de processos otimizados via redefinição de fluxo de valor\ano: 3 

- Quantidade de processos manuais otimizados via automação web (informatizados)\ano: 0 

- Quantidade de processos monitorados por avaliação de indicadores de desempenho: 0 

- Quantidade de eventos realizados para promoção da cultura BPM\ano: 4 

- Quantidade de servidores capacitados em BPM: 27 

Há outras informações importantes sobre a gestão ou a governança BPM? 

- 

Fonte: Elaborado pelo autor com confirmação dos dados pela IPES em 06/2018 

Quanto à IPES E, destaca-se que o modelo de gestão do EP é enxuto e detalhado e 

define atribuições para o EP adaptadas ao contexto da IPES, expõe os processos do EP, os 

documentos e as ferramentas utilizadas. Outro ponto de destaque refere-se à transparência do 

EP, que conta com site próprio bem planejado, divulgando-se, por exemplo, cursos de 

capacitação BPM, notícias, a agenda do EP e os processos da IPES já modelados pelo EP. 

Como ponto negativo, destaca-se que a política de governança BPM da IPES publicada não é 

bem definida e pouco adaptada à IPES, aparentemente a política se limita a legislação que 

criou o EP, logo engloba poucas variáveis. A maior parte dos dados expostos no quadro 15 

sobre a governança foram coletados por entrevista com gestor responsável, estes não estavam 

disponíveis na web. Enfatiza-se que os dados da variável ‘maturidade do EP’ utilizados pelos 
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gestores e informados à pesquisa foram retirados da literatura de Roquemar Baldam, Rogério 

Valle, Henrique Rozenfeld (2014). No quadro 16, expõe-se os dados da IPES F. 

Quadro 16 – Dados coletados acerca do EP da IPES F 

EP da IPES F: 

Ano da 

implantação? 
2014 

Legislação ou 

Política de 

Governança define 

quais assuntos? 

O ‘Manual de Metodologia de Gestão de Processos’ da IPES propõe um framework 

composto por 4 elementos, para detalhar os serviços, processos, documentos, 

responsáveis, ferramentas e a avaliação de maturidade da gestão BPM na instituição: 

- Desdobramento da Estratégia para Processos; 

- Execução de Projetos de Transformação; 

- Gestão do Dia a Dia; 

- Manutenção da Governança do modelo. 

Por fim, traz um glossário de conceitos e de ferramentas em anexo (incluindo o modelo 

dos documentos necessários à gestão). 

Plano de ação 

para criação do 

EP? 

1. Licitação com empresa de consultoria para criar e implantar a metodologia BPM na 

IPES. 

2. Curso de capacitação realizado pela empresa junto aos servidores da IPES. 

3. Formalização do EP. 

Princípios 

norteadores ou 

objetivos? 

Promover transparência, gestão do conhecimento e gestão eficiente. 

Vinculação? 
- Coordenação de gestão de processos da diretoria de governança de TI e processo da 

pro-reitoria de comunicação informação e tecnologia da informação. 

Função? 

- Normativo: executa atividades de ‘gestão estratégica’, ‘melhoria de processos’ e 

‘suporte ao EP’. 

- Coordenador: executa atividades de ‘gestão do dia a dia’ e ‘suporte ao EP’. 
Número de 

servidores, área de 

formação e 

atuação no EP? 

5 servidores. 1 Diretor do EP (ciência da computação); 1 Coordenador do EP (direito). 2 

Analistas de processos (administração e ciência da computação);1 Estagiário da área de 

TI. 

Transparência do 

EP, Estratégias de 

Comunicação? 

Divulga-se as informações sobre a governança e sobre a gestão do EP em portal web 

específico, com livre acesso. Publica-se nesse portal: (i) a metodologia de gestão de 

processos da IPES; (ii) o portfólio de processos mapeados pelo EP; (iii) carta de serviços 

do EP aos detentores de funções gerenciais da IPES. 
Há atualização da 

política BPM? 

Periodicidade? 

É responsabilidade do Escritório de Processos atualizar o ‘Manual de Metodologia de 

Gestão de Processos’ à medida que a IPES evolua em na aplicação dos métodos e 

ferramentas aqui propostos. 

Principais Serviços e Atribuições do EP? 

Gestão da 

Estratégia de 

BPM: 

- Definir Cadeia de Valor, indicadores e metas de processos, para atender aos anseios 

estratégicos do período; 

- Prospectar ideais e demandas de transformação, a partir da experiência do dia a dia; 

- Elaborar portfólio e priorizar projetos de transformação;  

- Monitorar desempenho e resultados do portfólio de projetos de transformação;  

- Disseminar cultura e resultados de BPM, por meio de um plano de comunicação e um 

programa de formação (capacitação) em BPM. 

Serviços de 

Melhoria de 

Processos: 

- Gerir projeto e mudança: planejar e monitorar escopo, prazo, custos, expectativas etc.; 

- Construir visão de futuro: confirmar escopo, definir ganhos e levantar ideias de melhoria;  

- Entender a analisar processos: mapear processo atual (as is) e identificar problemas; 

- Conceber, priorizar soluções e redesenhar processos; 

- Implementar soluções (fluxo, normas, pessoas, estrutura, sistemas); 

- Ativar processo e realizar operação assistida para sanar dúvidas e garantir conformidade 

(treinamento). 

Serviços de 

Gestão do Dia 

a Dia: 

- Monitorar desempenho, risco e conformidade dos processos; 

- Realizar reunião de análise crítica dos processos junto aos atores envolvidos, a fim de 

levantar problemas e oportunidades de melhoria e criar planos de ação; 

- Executar planos de ação para otimizar de forma incremental os processos e atualizar a 
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padronização vigente. 

Serviços de 

Suporte ao 

EP: 

- Garantir a sustentabilidade e a melhoria contínua da governança BPM na IPES, por meio da 

manutenção dos papéis e responsabilidades de BPM, avaliação de maturidade das práticas, 

manutenção de métodos e ferramentas de BPM e dos serviços ofertados pelo EP. 

Papéis e Responsabilidades vinculados a governança BPM (envolve o EP e outros atores)? 

Alta Administração Priorizar iniciativas. 

Gerência Executiva 

(Patrocinador) 
Patrocinar as iniciativas e viabilizar recursos 

Gerência Operacional 
Gerenciar o desempenho das funções sob sua responsabilidade no processo 

que estão inseridas 

Equipe de Execução 

(Executores) 
Executar as atividades operacionais do processo. 

Núcleo de Processos (EP – 

Gestores de Processos) 
Atuar como consultor interno, mantedores de padrões e provedor de 

conhecimento.  

Líder do Processo Facilitador e guardião do desempenho do processo ponta a ponta. 

Há processos padrões mapeados que envolvem o EP? 

 Processo: Definir Cadeia de Valor, Indicadores e Metas de Processos. 

 Objetivo: Atender os anseios estratégicos do período e direcionar o desempenho e resultados desejados para 

os processos. 

 Envolvidos: Alta administração, Gestor do Processo (EP). 

 Breve Descrição:  

1. Avaliar desempenho e resultados dos processos referentes ao ciclo de gestão anterior, para ter visão completa 

da situação atual da cadeia de valor; 

2. Com base na situação atual da cadeia de valor e com os novos direcionamentos estratégicos da alta gestão, 

deve-se debater e aprovar cadeia de valor, indicadores e metas para o próximo ciclo de gestão; 

3. EP deve atualizar nova versão da cadeia de valor, indicadores e metas (desdobramento estratégico) para 

viabilizar posterior levantamento de gaps e proposição de projetos de melhoria. 

 Documentos/produtos: Cadeia de valor; Lista de indicadores de processos.  

 Ferramentas: Lista de indicadores de processos; Status Report do Projeto. 

 Processo: Prospectar Ideias e Demandas de Transformação. 

 Objetivo: Otimizar processos com resultados abaixo do esperado, a partir da análise dos anseios estratégicos 

e dos gaps operacionais evidenciados pela gestão do dia a dia. 

 Envolvidos: Alta administração; Gestor do Processo (EP); Executor dos Processos. 

 Breve Descrição:  

1. Preparar estrutura do workshop: imprimir materiais para facilitar a prospecção, estabelecer cronograma e 

pauta; 

2. Realizar workshop de prospecção de projetos de transformação, para apresentar cadeia de valor e engajar 

envolvidos no levantamento de ideias; 

3. Consolidar projetos de transformação, considerando as visões top-down (alta gestão) e botton-up (levantadas 

no workshop), ideias não enquadradas como projetos, mas sim como melhorias pontuais, devem ser 

encaminhadas para gestão do dia a dia. 

 Documentos/produtos: Portfólio de Projetos de Transformação (versão preliminar) 

 Ferramentas: Cadeia de valor; Matriz de Desdobramento de Estratégia; Canvas de Transformação; Agenda 

de Melhorias. 

 Processo: Elaborar Portfólio de Projetos de Transformação. 

 Objetivo: Definir programação de projetos para o período. 

 Envolvidos: Alta administração; Gestor do Processo (EP); Escritório de Projetos; Gestores de TI 

 Breve Descrição:  

1. Analisar portfólio de projetos de transformação; 

2. Priorizar portfólio de projetos de transformação; 

3. Consolidar portfólio aprovado de projetos de transformação. 

 Documentos/produtos: Portfólio de Projetos de Transformação (versão consolidada) 

 Ferramentas: Portfólio de Projetos de Transformação. 

 Processo: Monitorar Portfólio de Projetos de Transformação. 

 Objetivo: Monitorar portfólio em execução a fim de decidir sobre continuidade, readequação, congelamento, 

encerramento ou inclusão de projetos de transformação. 

 Envolvidos: Alta administração; Gestor do Processo (EP); Escritório de Projetos. 

 Breve Descrição:  
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1. Consolidar informações do portfólio; 

2. Realizar reunião de análise de status do portfólio; 

3. Encaminhar decisões do portfólio aos envolvidos. 

 Documentos/produtos: - 

 Ferramentas: Portfólio de Projetos de Transformação. 

 Processo: Disseminar Cultura e Resultados de BPM. 

 Objetivo: Disseminar cultura BPM e resultados do EP. 

 Envolvidos: Alta administração; Gestor do Processo (EP); Escritório de Projetos. 

 Breve Descrição:  

1. Avaliar resultados e planejar comunicação e treinamentos de BPM; 

2. Executar ações de comunicação e treinamentos de BPM; 

 Documentos/produtos: Plano de Comunicação e Treinamento BPM; Planejamento de Treinamentos. 

 Ferramentas: Lista de Indicadores de Processos; Boletim de Processo. 

 Processo: Gerir Projeto e Mudança. 

 Objetivo: Gerenciar execução dos projetos de transformação. 

 Envolvidos: Patrocinador do processo; Gestor do Processo (EP); Líder do Processo. 

 Breve Descrição:  

1. Planejar projeto e mudança; 

2. Monitorar projeto e mudança; 

3. Encerrar projeto e mudança. 

 Documentos/produtos: Boletim do Projeto. 

 Ferramentas: Guia de Diretrizes do Projeto; Status Report do Projeto; Mapa de Riscos; Cronograma. 

 Processo: Construir Visão de Futuro. 

 Objetivo: construir uma visão de futuro inspiradora para o processo, definindo escopo, ganhos e melhorias. 

 Envolvidos: Patrocinador do processo; Gestor do Processo (EP); Executor do Processo; Gestor de TI; Líder 

de Transformação. 

 Breve Descrição:  

1. Conduzir estudo do processo; 

2. Realizar alinhamento estratégico; 

3. Mobilizar envolvidos; 

3. Conduzir workshop de visão de futuro. 

 Documentos/produtos: Agenda de Melhorias; Diagrama de Escopo; Canvas de Transformação. 

 Ferramentas: Diagrama de Escopo; Guia de Documentos para Análise; Status Report do Projeto; Agenda de 

Melhorias; Canvas de Transformação. 
 Processo: Entender e Analisar Processos. 

 Objetivo: Mapear situação atual do processo e identificar problemas. 

 Envolvidos: Gestor do Processo (EP); Executor do Processo; Gestor de TI; Líder de Transformação. 

 Breve Descrição:  

1. Conduzir reuniões de entendimento da situação atual; 

2. Validar entendimento e mensuração da situação atual; 

3. Mobilizar envolvidos; 

3. Conduzir análise de processo. 

 Documentos/produtos: Fluxograma AS IS; Painel de Indicadores; Agenda de Melhorias. 

 Ferramentas: Agenda de Melhorias; Fluxogramas; Painel de Indicadores; Canvas de Transformação; Mapa 

de Experiência do Cliente. 

 Processo: Conceber Soluções e Redesenhar Processos. 

 Objetivo: Priorizar soluções de melhoria que visam eliminar a causa dos problemas com objetivo de alcançar 

ganhos definidos na visão de futuro. 

 Envolvidos: Patrocinador do Processo; Gestor do Processo (EP); Executor do Processo; Gestor de TI; Líder 

de Transformação. 

 Breve Descrição:  

1. Consolidar soluções de melhoria; 

2. Priorizar soluções de melhoria; 

3. Mobilizar envolvidos; 

4. Validar redesenho dos processos. 

 Documentos/produtos: Agenda de Melhorias; Fluxograma TO BE; Manual dos Processos. 

 Ferramentas: Agenda de Melhorias; Status Report do Projeto; Matriz de Priorização de Melhorias. 

 Processo: Implementar soluções. 
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 Objetivo: Implementar melhorias para viabilizar os ganhos definidos na visão de futuro. 

 Envolvidos: Patrocinador do Processo; Gestor do Processo (EP); Executor do Processo; Gestor de TI; Líder 

de Transformação. 

 Breve Descrição:  

1. Implementar Soluções: Fluxo de Trabalho e Regras de Negócio; 

2. Implementar Soluções: Pessoas e Organização; 

3. Implementar Soluções: Sistemas e Infraestrutura. 

 Documentos/produtos: Plano de Implementação. 

 Ferramentas: Agenda de Melhorias; Status Report do Projeto; Plano de Implementação. 

 Processo: Ativar Processos e Realizar Operação Assistida 

 Objetivo: Detalhar informações para gestão do dia a dia e sanar dúvidas dos executores para garantir a 

conformidade. 

 Envolvidos: Patrocinador do Processo; Gestor do Processo (EP); Executor do Processo; Líder de 

Transformação. 

 Breve Descrição:  

1. Estruturar a migração para a gestão do dia a dia; 

2. Realizar reunião de ativação do novo processo; 

3. Realizar operação assistida. 

 Documentos/produtos: Fluxograma TO BE; Manual do Processo. 

 Ferramentas: Agenda de Melhorias; Canvas de Transformação; Status Report do Projeto; Boletim do 

Processo. 

 Processo: Monitorar Desempenho e Resultados 

 Objetivo: Mensurar resultados do processo a fim de viabilizar uma análise crítica a respeito da saúde do 

processo. 

 Envolvidos: Patrocinador do Processo; Gestor do Processo (EP); Executor do Processo; Líder do Processo. 

 Breve Descrição:  

1. Coletar indicadores, eventos e melhorias; 

2. Analisar desempenho e resultados; 

3. Disponibilizar pauta da análise crítica. 

 Documentos/produtos: Boletim do Processo. 

 Ferramentas: Painel de Indicadores; Agenda de Melhorias; Canvas de Transformação; Boletim do Processo. 

 Processo: Realizar Análise Crítica do Processo. 

 Objetivo: Levantar problemas e melhorias para construção de planos de ação que sustentem o desempenho 

desejado. 

 Envolvidos: Patrocinador do Processo; Gestor do Processo (EP); Executor do Processo; Líder do Processo. 

 Breve Descrição:  

1. Realizar reunião de análise crítica; 

2. Consolidar ideias aprovadas. 

 Documentos/produtos: Boletim do Processo. 

 Ferramentas: Agenda de Melhorias; Canvas de Transformação. 

 Processo: Executar Plano de Ação e Padronizar Processo. 

 Objetivo: Otimizar de maneira incremental o desempenho e os resultados e atualizar o padrão do processo. 

 Envolvidos: Gestor do Processo (EP); Executor do Processo; Líder do Processo; Gestor e Executores de 

suporte. 

 Breve Descrição:  

1. Construir planos de ação; 

2. Implementar planos de ação; 

3. Atualizar padronização dos processos. 

 Documentos/produtos: Agenda de Melhorias; Manual do processo; Fluxograma. 

 Ferramentas: Agenda de Melhorias; Canvas de Transformação. 

Resumo das 

Ferramentas ou 

Tecnologias de 

apoio ao EP? 

Cadeia de valor; Matriz de Desdobramento de Estratégia; Portfólio de Projetos de 

Transformação; Lista de Indicadores de Processos; Guia de Diretrizes do Projeto; 

Mapa de Riscos; Cronogramas; Diagrama de Escopo; Guia de Documentos para 

Análise; Agenda de Melhorias; Canvas de Transformação; Painel de Indicadores; 

Boletim do Processo; Status Report do Projeto; Plano de Implementação; Matriz de 

Priorização de Melhorias; Fluxogramas; Mapa de Experiência do Cliente;  

Resumo dos 

documentos 

Cadeia de valor; Lista de indicadores de processos; Portfólio de Projetos de 

Transformação (versão preliminar); Portfólio de Projetos de Transformação (versão 
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relacionados à 

gestão BPM? 

consolidada); Plano de Comunicação e Treinamento BPM; Planejamento de 

Treinamentos; Boletim do Projeto; Agenda de Melhorias; Diagrama de Escopo; 

Canvas de Transformação; Fluxograma AS IS; Painel de Indicadores; Fluxograma TO 

BE; Manual dos Processos; Boletim do Processo. 

Estágios de Maturidade em BPM que o EP busca promover? 

Nível 0 

 Práticas de Gestão Estratégica: 
- Desdobramento da Estratégia para Processos: não há ligação entre diretrizes estratégicas e a 

gestão BPM. 

- Construção do Portfólio de Projetos: não existem projetos formais de melhoria na 

organização. 

- Estimulo às pessoas para implantar a estratégia: não se adota práticas BPM, pois não há 

motivação nem cobrança. 

 Práticas de Execução de Projetos de Melhoria de Processos: 
- Definição do escopo do projeto: não há definição de escopo para os projetos de melhoria. 

- Estimativa e apuração de ganhos: não se calcula nem demonstra ganhos do projeto.  

- Geração de ideias de melhoria: não existe abordagem estruturada para geração de ideias de 

melhoria. 

- Gestão da mudança: a implementação do novo processo não é gerenciada no projeto. 

 Práticas de Gestão do dia a dia: 
- Padronização dos processos: não existe padrão associados aos processos e os mesmos estão 

sempre desatualizados. 

- Definição do escopo dos indicadores de desempenho: não existe prática de gestão a partir de 

indicadores. 

- Condução de reuniões para gestão do dia a dia: organização não sistematizou reuniões 

periódicas de gestão do dia a dia. 

- Conformidade e auditoria de processos: não existe sistemática para assegurar a conformidade 

dos processos em relação a padrões, regulamentos e legislações. 

 Práticas de Governança: 
- Patrocinadores: não existe essa figura que enxerga a importância da gestão BPM. 

- Guardião de processos: não há suporte formal na organização para gestão do dia a dia segundo 

a visão BPM. 

- Gestores funcionais: gestores funcionais usam a gestão por processos para padronização de 

atividades. A gestão BPM vem após a tomada de decisão para atualizar normativos. 

Nível 1 

 Práticas de Gestão Estratégica: 
- Desdobramento da Estratégia para Processos: formaliza-se metas funcionais, focadas em 

resultados financeiros. 

- Construção do Portfólio de Projetos: projetos são solicitados e priorizados sem alinhamento 

estratégico. 

- Estimulo às pessoas para implantar a estratégia: pessoas adotam práticas de gestão por 

obrigação institucional. 

 Práticas de Execução de Projetos de Melhoria de Processos: 
- Definição do escopo do projeto: o escopo do projeto é uma unidade organizacional ou sistema 

de informação. 

- Estimativa e apuração de ganhos: ganhos são identificados qualitativamente como 

consequência do projeto. 

- Geração de ideias de melhoria: a abordagem de geração de ideias envolve melhorias 

operacionais. 

- Gestão da mudança: é baseada em reuniões periódicas com foco em controlar cronograma e 

planos de ação. 

 Práticas de Gestão do dia a dia: 
- Padronização dos processos: os padrões associados aos processos estão desatualizados na 

maior parte do tempo. 

- Definição do escopo dos indicadores de desempenho: indicadores monitoram o atingimento 

de metas da unidade organizacional na realização de suas atribuições. 

- Condução de reuniões para gestão do dia a dia: organização sistematiza reuniões nas unidades 

com foco na conformidade e controle de desvios. 

- Conformidade e auditoria de processos: conformidade dos processos com os padrões, normas 

e legislação é verificada e cobrada de forma sistemática pelos gestores funcionais. 

 Práticas de Governança: 
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- Patrocinadores: alta administração patrocina de forma tímida a adoção gestão BPM aprovando 

a realização de projetos de melhoria e estimulando a gestão do dia a dia. 

- Guardião de processos: projetos de melhoria e gestão do dia a dia é executado pelo engenheiro 

de processos. Não existe um guardião formalizado. 

- Gestores funcionais: gestores funcionais acreditam que a gestão BPM é um instrumento para 

melhorar processos e entregar melhores produtos e serviços para os clientes. 

Nível 2 

 Práticas de Gestão Estratégica: 
- Desdobramento da Estratégia para Processos: formaliza-se metas para os processos. 

- Construção do Portfólio de Projetos: projetos solicitados de forma estruturada e priorizados de 

acordo com a estratégia. 

- Estimulo às pessoas para implantar a estratégia: define-se mecanismos não financeiros para 

estimular a prática BPM e o alcance de metas. 

 Práticas de Execução de Projetos de Melhoria de Processos: 
- Definição do escopo do projeto: o escopo do projeto de melhoria é um processo transversal da 

organização. 

- Estimativa e apuração de ganhos: ganhos são estimulados a-priori e definidos como propósito 

do projeto. 

- Geração de ideias de melhoria: a abordagem de geração de ideias envolve melhorias 

estruturantes. 

- Gestão da mudança: envolve mobilização dos envolvidos para construir e operar novo 

processo. 

 Práticas de Gestão do dia a dia: 
- Padronização dos processos: os padrões associados aos processos são atualizados de forma 

sistemática. 

- Definição do escopo dos indicadores de desempenho: indicadores monitoram o atingimento 

de metas compartilhadas entre unidades funcionais que executam o mesmo processo. 

- Condução de reuniões para gestão do dia a dia: organização sistematiza reuniões nas unidades 

com foco na melhoria contínua do desempenho. 

- Conformidade e auditoria de processos: processos passam por auditorias internas e/ou 

externas formais, desvios são tratados na gestão do dia a dia. 

 Práticas de Governança: 
- Patrocinadores: alta administração patrocina de forma ativa os projetos de melhoria, 

estabelecendo diretrizes, priorizando ações e cobrando a implantação do plano de ações. 

- Guardião de processos: guardião de processos é treinado pelo EP e legitimado para suportar a 

gestão do dia a dia, deve apoiar a coleta de informações, media reuniões e acompanhar planos 

de ação. 

- Gestores funcionais: gestores veem a gestão BPM como a melhor forma de gerir, conceitos e 

práticas foram incorporados organicamente no dia a dia. 

Nível 3 

 Práticas de Gestão Estratégica: 
- Desdobramento da Estratégia para Processos: desempenho dos processos influenciam a 

construção da estratégia. 

- Construção do Portfólio de Projetos: projetos de melhoria estão integrados com portfólio de 

projetos corporativos.  

- Estimulo às pessoas para implantar a estratégia: define-se mecanismos financeiros para 

estimular a prática BPM e o alcance de metas. 

 Práticas de Execução de Projetos de Melhoria de Processos: 
- Definição do escopo do projeto: o escopo do projeto de melhoria inclui o processo do cliente. 

- Estimativa e apuração de ganhos: ganhos são apurados e disseminados como evidência do 

sucesso do projeto.  

- Geração de ideias de melhoria: a abordagem de geração de ideais envolve a experiência do 

cliente com o processo. 

- Gestão da mudança: envolve a preparação de gestores para sustentar novo processo por 

capacitação e operação assistida na gestão do dia a dia. 

 Práticas de Gestão do dia a dia: 
- Padronização dos processos: os padrões associados aos processos estão sempre atualizados. 

- Definição do escopo dos indicadores de desempenho: indicadores monitoram o atingimento 

de metas que materializam as necessidades e expectativas dos clientes. 

- Condução de reuniões para gestão do dia a dia: além das reuniões nas unidades, realiza-se 

reuniões táticas de gestão para cada processo ponta a ponta. 
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- Conformidade e auditoria de processos: controla-se os processos e os riscos de forma 

integrada e desvios são tratados na gestão do dia a dia. 

 Práticas de Governança: 
- Patrocinadores: alta administração patrocina de forma ativa a gestão do dia a dia, definindo 

metas para os processos, participando das reuniões de análise crítica e tomando decisões. 

- Guardião de processos: guardião de processos é treinado pelo EP e legitimado liderar projetos 

de transformação, deve apoiar a construção de futuro, análise do processo, preparação de planos 

de ação, gestão da mudança e implantação. 

- Gestores funcionais: gestores tomam suas decisões com base na estratégia BPM. 

Controla-se indicadores de desempenho do EP? Quais e Quantitativo? 

- Quantidade de processos mapeados e publicados\ano: 28 

Há outras informações importantes sobre a gestão ou a governança BPM? 

 A carta de serviços do EP aos detentores de funções gerenciais da IPES engloba: 

- Serviço de modelagem, melhoria e análise de aderência de sistemas; 

- Serviço de publicação e atualização de processos no repositório web; 

- Serviço de verificação técnica dos fluxogramas e manuais, conforme padrões BPM; 

- Serviço de suporte sobre metodologia e padrões do EP. 

 O método de avaliação e diagnóstico da maturidade BPM envolve: 

- Atualizar as práticas de gestão avaliadas e a escala de maturidade; 

- Pontuar as práticas avaliadas de acordo com a escala de maturidade; 

- Consolidar o diagnóstico de maturidade, para pontar gaps que precisam ser trabalhados no próximo período; 

- Atualizar o roadmap de implantação da metodologia do ano anterior; 

- EP deve apresentar para alta administração o diagnóstico de maturidade e roadmap de implantação da 

metodologia; 

- Alta administração deve direcionar encaminhamentos, decisões e prioridades para evolução ao longo da 

gestão. 

 Os modelos de todos os documentos envolvidos na gestão do EP são disponibilizados em anexo no Manual 

de Gestão, no ‘Glossário de Ferramentas’. Neste apêndice, destaca-se o sistema de avaliação de maturidade. 

A única IPES a apresentar tal expertise. 

Fonte: Elaborado pelo autor com confirmação dos dados pela IPES em 06/2018 

Quanto à IPES F, destaca-se que esta possui um modelo de gestão BPM muito 

bem definido e detalhado, acredita-se ser o modelo mais completo e esclarecedor dentre os 

casos estudados, com destaque para as variáveis ‘processos que envolvem o EP’, 

‘ferramentas’, ‘documentos’ e ‘estágios de maturidade que o EP espera alcançar’ (definindo 

inclusive um sistema de avaliação de maturidade). Esta IPES foi a única que contratou uma 

empresa de consultoria de notório saber para auxiliá-la na criação e implantação do seu 

modelo BPM. Outro ponto de destaque concerne à transparência, uma vez que se publica em 

site com livre acesso informações BPM e os resultados do EP. Como ponto negativo, aponta-

se que não se identificou resolução normativa para oficializar conceitos, princípios, diretrizes, 

competências e responsabilidades relacionados a governança BPM na IPES e acredita-se que 

poder-se-ia melhorar o planejamento da variável ‘indicadores de desempenho do EP’, pois 

controla-se apenas um indicador. No quadro 17, expõe-se os dados da IPES G. 

Quadro 17 – Dados coletados acerca do EP da IPES G 

EP da IPES G: 

Ano da implantação? 2012 

Legislação ou Política de 

Governança define quais 
Não tem. 
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assuntos? 

Plano de ação para criação 

do EP? 

1- Vender a ideia do EP (case de sucesso: diplomação em 2011); 

2- Implantar o EP (montar equipe, infraestrutura, formalizar o EP); 

3- Estabelecer métodos do EP (para mapear processos críticos, não críticos e 

definir a parceria com a TI); 

4- Disseminar a cultura BPM (capacitar multiplicadores para ampliar 

documentação dos processos); 

5- Criar rede com outras IPES que possuem EP no Brasil (realizar eventos); 

6- Construir a arquitetura de processos: identificar processos (finalísticos, 

gestão e suporte), donos de processos, indicadores de gestão e estruturar portal 

de processos (indicadores e repositório web). 

Princípios norteadores ou 

objetivos? 

- Implantar a gestão por processos na IPES (Promover a cultura BPM);  

- Promover a gestão do conhecimento (documentação);  

- Promover a eficiência e o controle dos processos (otimização, automação e 

melhoria contínua);  

- Promover parceria com outras IPES (benchmarking). 

Vinculação? 
- Pró-reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAN); 

- Departamento de Gestão Integrada (DGI), dentro da PROPLAN. 

Função? 

- Normativo: executa atividades de ‘gestão estratégica’ e ‘melhoria de 

processos’ e ‘suporte ao EP’. 

- Coordenador: executa atividades de ‘gestão do dia a dia’ e ‘suporte ao EP’. 

Número de servidores, 

área de formação e 

atuação no EP? 

3 servidores (2 eng. produção e 1 administrador) e 3 bolsistas (2 eng. produção 

e 1 administrador). A única função específica é a de coordenador. 

Transparência do EP, 

Estratégias de 

Comunicação? 

Não há site do EP com livre acesso para se publicar informações sobre a 

governança BPM da IPES e sobre a gestão do EP e seus resultados. 

No site da PROPLAN publica-se notícias sobre eventos BPM e sobre a atuação 

do EP (em forma de artigos acadêmicos). O repositório de processos é 

publicado em intranet (não é publicado em site institucional com livre acesso). 

Há atualização da política 

BPM? Periodicidade? 
Não tem. 

Principais Serviços e Atribuições do EP? 

Gestão da 

Estratégia de 

BPM: 

- Criar metodologia de gestão, definir ferramentas e disseminar a cultura BPM. 

- Fornecer ferramentas e métodos para que os donos de processo possam: garantir o 

cumprimento das metas estabelecidas para os processos; promover o alinhamento do processo 

com as estratégias e valores da Universidade; 

- Gerir o portfólio de projetos. 

Serviços de 

Melhoria de 

Processos: 

- Coordenar e promover projetos de melhoria de processos priorizados pela alta gestão (em 

seu planejamento estratégico). Processos críticos serão mapeados e otimizados pelo EP, os 

demais processos deverão ser mapeados pelo usuário (capacitação, modelagem e publicação 

na web). 

- Modelagem e melhoria de processos. Para os processos críticos, o EP executa projetos BPM 

específicos: mapeando situação atual, validando modelos, analisando falhas e identificando 

oportunidades de melhoria, modelagem de novo processo, criação de planos de ação, 

implementação do novo processo e treinamentos. 

Serviços de 

Gestão do Dia 

a Dia: 

- Capacitação conceitual e prática utilizando o Bizagi, para formar multiplicadores, 

disseminar a cultura BPM e ampliar a documentação dos processos (para que os usuários de 

processos não-críticos possam mapear seus processos e publicá-los no portal do servidor e 

promover a gestão do conhecimento). 

- Elaborar e manter atualizada a documentação dos processos; 

- Fornecer ferramentas e métodos para que os donos de processo possam: Gerenciar 

desempenho dos processos; monitorar os indicadores de desempenho. 

Serviços de 

Suporte ao 

EP: 

- Zelar pelo constante aprimoramento dos processos e sistemas do EP; 

- Promover a integração dos processos do EP com os demais processos da Universidade; 

- Gerir inventário de processos da IPES. 

- Criar parcerias com outras IPES que possuem EP. A IPES realizou em 2016 o 1º encontro 

dos Escritórios de Processos das Universidades Federais. A segunda edição foi em 

Pernambuco, 2017. A terceira edição está prevista para Foz do Iguaçu, em 2018.  

Papéis e Responsabilidades vinculados a governança BPM (envolve o EP e outros atores)? 

Comitê de Governança, Riscos Coordenado pelo reitor, com participação do vice-reitor, auditoria interna, 
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e Controle PROPLAN e 3 docentes especializados no tema. Responsável por definir 

políticas e diretrizes e monitorar objetivos estratégicos e riscos.  

Periodicidade das reuniões: semestral.  

Gerente do EP 
Executar projetos de melhoria junto aos processos críticos; Dar suporte aos 

donos de processos que compõe o grupo de processos. 

Grupo de Processos (Donos de 

Processos) 

Formado por donos de processos. Tem a função garantir o cumprimento das 

metas estabelecidas para os processos; promover o alinhamento do processo 

com as estratégias e valores da Universidade; gerenciar desempenho dos 

processos; monitorar os indicadores de desempenho. 

Replicadores Pessoas das áreas de negócio capacitadas pelo EP para mapear processos. 

Há processos padrões mapeados que envolvem o EP? 

 Processo: Mapeamento, otimização e automação dos processos críticos (metodologia BPM de diagramação e 

metodologia de gestão de projetos para implementação). 

 Objetivo: Promover a otimização e a automação dos processos críticos. 

 Envolvidos: EP, usuários-chave e TI. 

 Breve Descrição: 

1. EP realiza diagramação do macrofluxo do processo crítico;  

2. EP realiza diagramação do processo atual AS IS; 

3. Publicação na web dos processos e formulário de oportunidades de melhoria; 

4. Análise e validação dos processos pelo usuário; 

5. Análise e validação pelo EP em conjunto com usuário; 

6. EP realiza diagramação do processo novo TO BE junto com o dono do processo e a TI 

7. TI define requisitos de automação e encapsulamento nos sistemas de informação; 

8. EP cria plano de implementação de melhorias e plano de ação; 

9. Desenvolvimento do Sistema de Informação pela TI; 

10. Teste geral do novo sistema de informação pela TI e homologação do novo processo final pelo EP; 

11. EP realiza publicação do processo TO BE no portal de processos; 

12. Dono do processo realiza treinamento dos usuários através da visão do novo processo, para alterar forma de 

trabalho. 

 Documentos/produtos: Modelo AS IS; Formulário de oportunidades de melhoria; Formulário de análise; 

Modelo TO BE 

 Ferramentas: Reuniões; Mapa conceitual; Bizagi; Portal de processos; Observação in loco. 

 Processo: Mapeamento de Processos Não-Críticos. 

 Objetivo: Promover a gestão do conhecimento e o controle dos processos não críticos 

 Envolvidos: EP e usuários 

 Breve Descrição: 

1. EP realiza capacitação junto aos usuários. 

2. Usuários modelam os processos. 

 Documentos/produtos: Modelo AS IS 

 Ferramentas: Bizagi; Portal de processos 

 Processo: Execução e controle dos processos críticos. 

 Objetivo: Gerenciar o desempenho dos processos. 

 Envolvidos: Donos de processos; EP. 

 Breve Descrição: 

1. Definição e implantação de indicadores pelos donos de processos;  

2. Monitoramento dos indicadores pelo dono do processo; 

3. Implantação de melhorias pelo dono do processo com ou sem suporte do EP. 

 Documentos/produtos: Formulário de análise. 

 Ferramentas: Planilha para análise de indicadores. 

Resumo das Ferramentas ou 

Tecnologias de apoio ao EP? 

Bizagi Modeler; Reuniões e observações in loco; Repositório de Processos 

(portal bizagi); Moodle; Mapa Conceitual; Planilha para análise de 

indicadores, para gerir inventário de processos e portfólio de projetos. 

Resumo dos documentos 

relacionados à gestão BPM? 

Portfólio de projetos; Modelo AS IS; formulário de oportunidades de 

melhoria; formulário de análise de indicadores; Modelo TO BE; Inventário 

de processos. 

Estágios de Maturidade em BPM que o EP busca promover? 

1ª Fase 

Entender o negócio - EP e gestores devem mapear o modelo de negócio da IPES. Para isto, 

devem: 1. Criar diagramas de contexto da organização, dos macroprocessos finalísticos e de 

apoio. 2. Identificar os processos críticos dos macroprocessos finalísticos e de apoio para criar o 
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inventário de processos. 3. Determinar padrões de gestão BPM (diagramação etc.). 

2ª Fase 

Institucionalizar BPM – EP deve gerir inventário de processos e portfólio de projetos: executar 

ciclos BPM para mapear, analisar, otimizar, automatizar e controlar processos críticos. 

Capacitar usuários para mapear demais processos da organização (não críticos) e publicá-los. 

Controla-se indicadores de desempenho do EP? Quais e Quantitativo? 

- Quantidade de processos mapeados e publicados\ano: 7 

- Quantidade de processos otimizados via redefinição de fluxo de valor\ano: 4 

- Quantidade de processos manuais otimizados via automação web (informatizados)\ano: 2 

- Quantidade de processos monitorados por avaliação de indicadores de desempenho: 0 

- Quantidade de eventos realizados para promoção da cultura BPM\ano: 2 cursos 

- Quantidade de servidores capacitados em BPM: 212 (até 2016) 

Há outras informações importantes sobre a gestão ou a governança BPM? 

 Principais serviços mapeados ou otimizados até o momento (projetos BPM): Aquisição de Bens e Serviços; 

Lato Sensu (abertura de curso); Gestão de Contratos; Interações Acadêmicas; Gestão de Pessoas; NR-26 – 

gestão de produtos químicos; Ingresso Calouros; Agendamento de Veículos; Acompanhamento Discente; 

Central do Aluno (catálogo de serviços). 

Fonte: Elaborado pelo autor com confirmação dos dados pela IPES em 06/2018 

Quanto à IPES G, destaca-se que o modelo de gestão do EP é enxuto e adaptado 

para o contexto de IPES, voltado à automação web dos processos críticos em parceria com a 

TI e para capacitação de replicadores para mapear processos não críticos. Destaca-se ainda 

que se disponibiliza (em trabalhos acadêmicos) um plano de ação detalhado para criação de 

um EP em uma IPES. Como ponto negativo, observou-se que não há modelo de governança 

BPM definido e há pouca transparência do EP, uma vez que não há site com livre acesso para 

se publicar informações da gestão do EP e seus resultados. O repositório de processos 

mapeados está em servidor intranet, por exemplo. Encontrou-se informações sobre o EP, de 

forma indireta, em artigos acadêmicos da web.  

Por fim, de acordo com as informações apresentadas, representa-se no quadro 18 a 

síntese dos destaques e pontos negativos de cada EP participante da pesquisa. 

Quadro 18 – Síntese dos destaques e pontos negativos de cada EP 

IPES: Destaques: Pontos Negativos: 

A 

 Possui características relacionadas à governança 

BPM interessantes e pertinentes ao contexto de 

IPES, com destaque para existência dos Núcleos 

Internos de Processos (NIP’s) em todas as 

unidades organizacionais. 

 Não há portal web para publicar 

informações BPM e os resultados do EP; 

 Não há planejamento da maturidade em 

BPM que se espera alcançar; 

 Não há definição dos indicadores de 

desempenho, dos processos, nem dos 

documentos utilizados pelo EP. 

B 

 Possui modelo de governança BPM enxuto e 

muito bem definido, englobando todas as 

variáveis estruturantes desta pesquisa; 

 Possui modelo de gestão do EP detalhado, com 

especificação dos processos de melhoria que o 

EP e demais atores devem executar na IPES; 

 É uma das IPES mais transparentes, por possuir 

portal web específico para divulgar informações 

e resultados do EP. 

 No modelo de gestão, divulga-se apenas os 

processos vinculados ao serviço de ‘melhoria 

de processos’ que o EP executa na IPES. 

Poder-se-ia mapear e divulgar os demais 

processos que envolvem o EP: de ‘gestão da 

estratégia’, ‘gestão do dia a dia’ e ‘suporte ao 

EP’. 

C  Possui modelo de governança BPM denominado  Não há site para se publicar os resultados do 
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IPES: Destaques: Pontos Negativos: 

‘manual de gestão de processos’; 

 No manual de gestão detalha-se de forma ampla 

os papéis e as responsabilidades BPM na IPES; 

 No manual define como deve-se priorizar os 

processos, classificá-los e realizar auditorias. 

EP e informações da gestão BPM na IPES; 

 Não se mapeou os processos que o EP deve 

executar, nem disponibiliza modelos de 

documentos a serem utilizados; 

 Não se controla indicadores de desempenho. 

D 

 Boa transparência, há site com livre acesso onde 

publica-se os resultados do EP e informações 

sobre a gestão BPM na instituição; 

 Possui modelo de gestão do EP detalhado, com 

divulgação do fluxo do processo de 

‘mapeamento’ executado pelo EP e dos modelos 

de documentos utilizados. 

 Não há legislação sobre o EP nem política de 

governança BPM que dê orientação às ações; 

 As variáveis ‘serviços e as atribuições’, 

vinculação’ e ‘responsabilidades’ não estão 

claramente definidas; 

 Não se definiu os estágios de maturidade que 

se esperar alcançar com o EP. 

E 

 Possui modelo de gestão do EP enxuto e 

detalhado, com atribuições, processos, 

documentos e ferramentas pertinentes ao 

contexto de IPES; 

 Boa transparência, com site específico para o EP 

bem planejado e com livre acesso. 

 O modelo de governança BPM publicado se 

limita à legislação que criou o EP, logo 

engloba poucas variáveis. Não é bem 

definido e pouco adaptado à IPES. 

F 

 Possui modelo de governança e gestão BPM 

muito bem definido e detalhado. O mais 

completo dos casos pesquisados, com destaque 

para o sistema de avaliação de maturidade; 

 Possui portal web com livre acesso para se 

publicar informações BPM e os resultados do EP. 

 Não se identificou resolução normativa que 

oficialize conceitos, princípios, diretrizes, 

competências e responsabilidades acerca da 

governança BPM na IPES; 

 Controla-se poucos indicadores de 

desempenho do EP. 

G 

 Possui modelo de gestão enxuto voltado para 

informatização dos processos críticos da IPES e 

capacitação de servidores para mapear processos 

não críticos; 

 Disponibiliza plano de ação detalhado para 

criação de um EP em uma IPES. 

 Não há modelo de governança definido; 

 Há pouca transparência, não há site do EP 

com livre acesso para se publicar 

informações da gestão do EP e seus 

resultados. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

4.2 Análise Cruzada dos Dados com foco na gestão sustentável 

Quanto ao terceiro e quarto objetivos específicos desta pesquisa, a saber: (iii) 

articular as variáveis estruturantes dos EP’s vinculados às IPES com as demandas de uma 

gestão sustentável; (iv) avaliar a convergência e a divergência dos dados coletados, 

priorizando-se as evidências que apoiem a criação de um modelo de governança e gestão 

BPM sustentável. Apresenta-se nas subseções a seguir a análise cruzada dos dados coletados 

acerca das variáveis estruturantes dos EP’s das IPES, definindo-se inicialmente os EP’s mais 

sustentáveis e, nas demais subseções, priorizando-se as características estruturantes destes 

EP’s, na comparação com os demais casos, buscando-se evidências que embasam um modelo 

de governança e gestão BPM sustentável.  

Neste sentido, no primeiro tópico, que trata da ‘categoria central de análise’ 

denominada ‘Objetivos e Indicadores de desempenho de um EP’, propôs-se articular estas 
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duas variáveis estruturantes de um EP com as demandas de uma gestão pública sustentável 

(identificadas na revisão bibliográfica) com propósito de definir quais EP’s são mais 

sustentáveis, ou seja, quais EP’s possuem indicadores de desempenho mais favoráveis ao 

objetivo ‘promover a sustentabilidade’. E com base nesta definição, propôs-se analisar, nas 

subseções seguintes, denominadas ‘categorias secundárias de análise’, os dados coletados das 

demais variáveis estruturantes de um EP, priorizando-se as evidências dos EP’s classificados 

como ‘mais sustentáveis’. Portanto, na primeira subseção analisa-se a categoria central; já nas 

demais, analisam-se as categorias secundárias. 

4.2.1 Categoria Central – Objetivos e Indicadores de Desempenho de um EP 

Conforme tratado no referencial teórico e na metodologia, para se promover a 

gestão sustentável em uma IPES, esta deve estruturar um modelo de governança BPM e de 

gestão do EP focados em atividades que busquem a sustentabilidade econômica, ambiental e 

social ou, em outras palavras, focar em atividades de otimização, monitoramento e 

informatização dos processos organizacionais, uma vez que, ao executar atividades de 

controle de desempenho e otimização do fluxo dos processos, obtêm-se ganhos econômicos; 

já ao informatizar processos, obtêm-se ganhos ambientais: processos eletrônicos não 

demandam recursos ambientais, como papel, toner, etc. 

Mas não basta apenas propor objetivos e planejar ações focadas na 

sustentabilidade, os EP’s devem empenhar esforços para implementar de fato a transformação 

e controlar indicadores de desempenho acerca da atuação do EP que exponham se este 

objetivo está sendo alcançado ou não. Logo, sob esta perspectiva, faz-se necessário articular 

as variáveis estruturantes ‘Objetivos de um EP’ e ‘Indicadores de desempenho de um EP’ 

para evidenciar de fato, através da análise de indicadores, se um EP está ou não atingindo os 

objetivos a ele atribuídos. 

Destarte, de acordo com os dados coletados, após aglutinação dos termos citados 

nos diferentes casos, encontrou-se os seguintes possíveis objetivos para implantação de um 

EP em uma IPES, conforme quadro 19. 
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Quadro 19 – Possíveis objetivos para implantação de um EP em uma IPES 

Objetivos de um EP: IPES que os aborda: 

Promover a Cultura BPM (governança BPM). A; E; G 

Promover a Gestão do Conhecimento. A; C; E; F; G 

Promover Gestão Sustentável (Eficiência, melhoria contínua, automação, foco em 

resultados, comprometimento com recursos, qualidade, excelência, inovação, 

desburocratização). 

A; B; C; D; E; F; G 

Ética nas Relações (Profissionalismo, ética nas relações) B; D 

Promover a Transparência A; D; E; F 

Promover Cultura Participativa (Parceria internar e com outras instituições; 

benchmarking) 
A; E; G 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Já com relação aos indicadores de desempenho de um EP, identificou-se nos casos 

analisados os seguintes indicadores, conforme apresentado no quadro 20. 

Quadro 20 – Possíveis indicadores de desempenho de um EP vinculado a uma IPES 

Indicadores de um EP: IPES que os aborda: 

Quantidade de processos identificados \ ano E 

Quantidade de processos documentados \ ano E 

Quantidade de processos mapeados e publicados \ ano B; D; E; F; G 

Quantidade de processos monitorados por avaliação de indicadores de 

desempenho 
B; D; E; G 

Quantidade de processos otimizados via redefinição de fluxo de atividades \ ano: E; G 

Quantidade de processos manuais otimizados via informatização \ ano B; E; G 

Quantidade de eventos realizados para promoção da cultura BPM \ ano B; D; E; G 

Quantidade de Servidores Capacitados em BPM B; D; E; G 

Economia Financeira média com a transformação dos processos \ ano D 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Então, articulando-se estas variáveis estruturantes e observando-se conceitos BPM 

e de gestão sustentável contemplados no referencial teórico, foi possível vincular e associar 

alguns dos objetivos identificados nos dados a alguns dos indicadores de desempenho 

observados nos casos pesquisados – conforme expõe-se no quadro 21 – e criar a categoria 

central de análise denominada ‘Objetivos e Indicadores de Desempenho dos EP’s’. Os dados 

apresentados, em alguns casos, são aproximações da realidade informadas pelos gestores. 

Quadro 21 – Categoria Central – Objetivos e Indicadores de desempenho dos EP’s 

Objetivo do EP: Indicadores: 
IPES: 

A B C D E F G 

Promover a Gestão 

do Conhecimento: 

Qt. de processos mapeados e publicados / 

ano: 
- 70 - 22 15 28 7 

Promover gestão 

sustentável: 

Qt. de processos otimizados / ano: - - - - 3 - 4 

Qt. de processos monitorados / ano: - 0 - 0 0 - 0 

Qt. processos informatizados / ano: - 4 - - 0 - 2 

Promover a cultura 

BPM: 
Qt. de eventos BPM realizados / ano: - 3 - 4 4 - 2 

Qt. de servidores capacitados: - 250 - 79 27 - 212 

Promover a 

Transparência: 
Possui portal web com livre acesso? Não Sim Não Sim Sim Sim Não 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Conforme retratado no quadro 21, se um EP tem como objetivo ‘ser sustentável’ 

este poderá controlar os indicadores ‘Quantidade de processos otimizados por ano’, 

‘Quantidade de processos monitorados por ano’ e ‘Quantidade de processos informatizados 

por ano’. Se o EP busca promover a gestão do conhecimento, deverá controlar ‘Quantidade de 

processos mapeados e publicados por ano’. Se busca promover a cultura BPM, ‘Quantidade 

de eventos realizados por ano’ e ‘Quantidade de servidores capacidades por ano’. Por fim, se 

o foco é a transparência, pode-se analisar o indicador ‘Possui portal web com livre acesso?’.  

Na figura 12, de acordo com a análise da categoria central, expõe-se o foco 

principal ou o nível de maturidade de cada EP pesquisado. Destaca-se que os EP’s que não 

controlam indicadores de seu desempenho, por falta de maturidade, foram posicionados no 

objetivo ‘promover a cultura BPM’ (fase inicial da institucionalização BPM). Posicionou-se o 

objetivo ‘promover a transparência’ junto de ‘promover a gestão do conhecimento’ e 

‘promover a gestão sustentável’ pelo fato de a transparência estar vinculada à difusão do 

conhecimento e à questão da sustentabilidade social, uma vez que ao se publicar informações 

BPM em site com livre acesso possibilita-se o benchmarking e estimula outras instituições 

públicas à criarem seus modelos de governança e de gestão BPM e, desta forma, otimizarem 

seus serviços e ampliarem os ganhos sociais no país. 

Figura 12 – Nível de maturidade de cada EP participante da pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Logo, como este trabalho busca estruturar um EP com foco na gestão sustentável, 

propôs-se dar um peso maior para os EP’s com melhor desempenho nesta questão. Desta 

forma, conforme expõe-se no quadro comparativo, as IPES B, E e G com melhor desempenho 

Promover a 

Cultura BPM 
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Transparência 

Promover a Gestão do 

Conhecimento 
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Sustentável 

IPES G IPES C IPES D IPES B IPES E 
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IPES F 

PESO 2 PESO 1 
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receberam peso 2, já os demais casos peso 1. Acredita-se que se a IPES não controla os 

indicadores de desempenho apontados nesta pesquisa ou não possuem bom desempenho 

nestes, não é possível saber se o seu modelo de governança e gestão BPM é efetivo. Os 

gestores podem ter criado o modelo (a partir de fontes da literatura) mas o mesmo não foi 

institucionalizado de fato na IPES, logo não se tem como avaliar a qualidade deste.  

Após a análise desta categoria central e da definição da representatividade de cada 

IPES, propôs-se iniciar a análise cruzada das demais variáveis estruturantes de um EP 

vinculado a uma IPES, aplicando-se notas para cada característica identificada de acordo com 

o peso das IPES e com o número de ocorrências observadas nos casos pesquisados. As 

características estruturantes com pontuação igual ou superior a 2 foram consideradas 

desejáveis ao modelo BPM proposto na última seção dos resultados. 

4.2.2 Categoria Secundária – Plano de ação ou procedimentos para criação do EP 

Com relação à variável estruturante ‘Plano de ação ou procedimentos para criação 

do EP’ identificou-se e priorizou-se nos casos pesquisados, após aglutinação de termos 

similares, as seguintes informações pertinentes, conforme retratado no quadro 22. 

Quadro 22 – Possíveis atividades para criação de um EP em uma IPES 

Plano de ação ou procedimentos para criação do EP na IPES: Ocorrência: Pontuação: 

Criação da portaria normativa para formalização do EP (criação da 

estrutura organizacional). 
A; B; C; D; E; F; G 10 

Conquista de apoio político para concepção (sensibilização da alta 

gestão); Vender a ideia do EP (apresentar case de sucesso); Divulgar a 

todos da IPES; Apresentação dos resultados dos projetos pilotos do EP. 

A; B; D; E; G 8 

Definição da infraestrutura e recursos necessários (computador, mesas, 

cadeiras etc.) e custos envolvidos. 
A; B; D; E; G 8 

Definição da equipe de trabalho do EP, considerando habilidades e perfis 

dos servidores. 
B; D; E; G 7 

Ações de benchmarking para coletar dados sobre BPM e a estruturação 

de EP’s. Criar rede de parceria com outras IPES que possuem EP. 
B; E; G 6 

Capacitação da equipe de trabalho do EP. A; B; E; F 6 

Capacitar multiplicadores para mapear processos (disseminar cultura 

BPM). 
A; E; G 5 

Criação do modelo de governança; manual de gestão ou métodos do EP. B; C; G 5 

Definição do local físico do EP. B; D; E 5 

Construir arquitetura de processos da IPES; criar cadeia de valor da 

IPES, identificar macroprocessos, processos (finalísticos, gestão e 

suporte), donos de processos, indicadores de gestão e estruturar portal de 

processos (indicadores e repositório web). 

G 2 

Licitação com empresa de consultoria para criar e implantar a 

metodologia BPM na IPES. 
F 1 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Quanto a esta variável, veja que todas as IPES analisadas (da A até a G) definiram 

algum tipo de procedimento relacionado à estruturação do seu EP (listados no quadro 22). 

Estes procedimentos foram priorizados de acordo com o peso das IPES quanto ao objetivo 

‘promover a sustentabilidade’ – através do sistema de pontuação. Portanto, ao analisar a 

ocorrência e a pontuação de cada procedimento é possível observar que as principais ações 

para criação de um EP em uma IPES desejáveis ao nosso modelo são: ações de benchmarking 

para coletar dados de outras IPES; criação do modelo de governança e gestão BPM; portaria 

normativa do EP; ações para sensibilização e conquista de apoio político; definição do local 

do EP; da infraestrutura e recursos necessários; definição da equipe do EP; capacitação da 

equipe do EP e de multiplicadores e construir a arquitetura de processos da IPES. 

4.2.3 Categoria Secundária – Equipe do EP 

Com relação à variável Equipe do EP, identificou-se nos casos pesquisados, após 

aglutinação de termos similares, as seguintes informações acerca de possíveis quantitativos de 

servidores e estagiários, áreas de formação e áreas de atuação de servidores lotados em um EP 

vinculado a uma IPES, conforme retratado no quadro 23. 

Quadro 23 – Possíveis componentes da equipe de um EP vinculado a uma IPES 

Equipe do EP: Ocorrência: Pontuação: 

Quantidade de 

Servidores: 

3 A; C; G 4 

5 B; D 3 

4 E; F 3 

Quantidade de 

Estagiários ou 

Bolsistas: 

7 B 2 

3 G 2 

2 D 1 

1 F 1 

Áreas de Formação 

dos servidores 

lotados no EP: 

Administração A; B; C; D; E; F; G 10 

Área de TI A; B; D; E; F 7 

Engenharia de Produção G 2 

Contador D 1 

Direito F 1 

Áreas de Formação 

dos Estagiários 

Engenharia de Produção B; G 4 

Administração B; G 4 

Área de TI D; F 2 

Áreas de atuação 

dos servidores 

lotados no EP: 

Diretor; Chefe; Coordenador; Gerente do EP  

(Nível Estratégico) 
B; C; D; E; F; G 9 

Analista de Processos; Modelador ou Líder de 

Processo (Nível Operacional) 
A; B; C; D; E; F 8 

 Gerente; Coordenador do EP (Nível Tático) A; D; F 3 

Auditor de Processos (Nível Tático) C; E 3 

Suporte de TI (Nível Tático) E 2 

Secretária Geral (Nível Tático) D 1 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Quanto a esta variável, de acordo com o peso das IPES acerca do objetivo 

‘promover a sustentabilidade’, veja que é aconselhável estruturar uma equipe do EP em uma 

IPES com 3 à 5 servidores, 3 ou 7 estagiários, servidores de áreas de formação 

Administração, Engenharia de Produção e área de TI, executando as seguintes funções no EP: 

Diretor estratégico, Gerente tático, Auditor de processos e Analista de processos. 

4.2.4 Categoria Secundária – Definições da política de governança BPM da IPES 

Com relação à variável estruturante ‘Definições da legislação do EP ou da política 

de governança BPM da IPES’, identificou-se nos casos pesquisados, após aglutinação de 

termos similares, os seguintes assuntos pertinentes a uma política de governança BPM em 

uma IPES, conforme expõe-se no quadro 24. 

Quadro 24 – Possíveis definições de uma política de governança BPM em uma IPES. 

Definições da política de governança BPM da IPES: Ocorrência: Pontuação: 

Papéis e responsabilidade (Participantes da Governança BPM)  A; B; E; F 6 

Conceitos e definições sobre BPM (Fundamentos do modelo). A; B; C; F 5 

Objetivos do EP ou Princípios. A; B 3 

Serviços e Atribuições do EP. A; C; F 3 

Processos que envolvem o EP. B; F 3 

Evolução em BPM ou Ciclos de Maturidade. B; F 3 

Justificativa. B 2 

Vinculação do EP A 1 

Referências legais, normativas e técnicas A 1 

Função do EP A 1 

Documentos que envolvem a gestão do EP F 1 

Ferramentas de auxílio ao EP F 1 

Escopo da Política A 1 

Plano de ação para institucionalizar a política A 1 

Atualização e vigência da política BPM A 1 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 Quanto a esta variável, veja que apenas as IPES D e G não são citadas pois estas 

não possuem legislação, modelo ou política de governança BPM instituída. Os demais casos 

definiram alguns assuntos em sua legislação ou modelo BPM, que foram priorizados de 

acordo com o peso das IPES quanto ao objetivo ‘promover a sustentabilidade’. É possível 

observar que os assuntos de maior destaque para compor uma política BPM sustentável para 

IPES (pontuação acima de 2) são: justificativa; objetivos do EP; conceitos BPM; serviços e 

atribuiçoes do EP; processos que envolvem o EP; papéis e responsabilidades; planejamento da 

evolução ou maturidade BPM. 
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4.2.5 Categoria Secundária – Periodicidade da atualização da governança BPM 

Com relação à variável estruturante ‘Periodicidade da atualização do modelo de 

governança BPM da IPES’, identificou-se e priorizou-se nos casos pesquisados, após 

aglutinação de termos similares, as seguintes informações pertinentes a esta questão, 

conforme retratado no quadro 25. 

Quadro 25 – Periodicidade da atualização de um modelo de governança BPM 

Periodicidade da atualização do modelo de governança: Ocorrência: Pontuação: 

Não há periodicidade determinada. Recomenda-se atualização geral ou parcial 

do documento quanto EP achar pertinente. 
B; C; F 4 

Semestralmente discute-se a política de governança baseado nos trabalhos 

realizados, resultados e conhecimentos obtidos. 
E 2 

A política deverá ser revisada e atualizada a cada 04 anos a contar da sua 

Publicação. 
A 1 

Existência de índice para controlar revisões. C 1 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Novamente, veja que apenas as IPES D e G não são citadas pois estas não 

possuem legislação ou política de governança BPM formalmente instituída. De acordo com o 

peso das IPES quanto ao objetivo ‘promover a sustentabilidade’ – exposto no sistema de 

pontuação – aconselha-se (pontuação acima de 2): não ter prioridade definida para se atualizar 

a política de governança BPM ou atualizá-la semestralmente. 

4.2.6 Categoria Secundária – Transparência (estratégias de comunicação) do EP 

Com relação à variável transparência do EP, identificou-se e priorizou-se nos 

casos pesquisados, após aglutinação de termos similares, as possíveis informações passíveis 

de publicação no site da IPES, no site do EP com livre acesso ou em outras mídias, conforme 

retratado no quadro 26. 

Quadro 26 – Possíveis informações BPM passíveis de publicação na web 

Transparência do EP: Ocorrência: Pontuação: 

Informações 

publicadas no 

site do EP, com 

livre acesso: 

Divulgação do portfólio de processos mapeados da IPES 

e da cadeia de valor;  
B; D; E; F 6 

Serviços prestados pelo EP e Documentos envolvidos 

(modelos de documentos e material de orientação) 
B; D; E; F 6 

Composição da equipe do EP. B; D; E 5 

Contato do EP B; D; E 5 

Agenda, Avisos ou Notícias do EP B; E 4 

Metodologia de BPM, Legislações e normas acerca da 

gestão e governança BPM 
B; F 3 
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Transparência do EP: Ocorrência: Pontuação: 

Eventos e treinamento promovidos pelo EP, cursos de 

capacitação e conceitos sobre BPM 
D; E 3 

História (quem somos) do EP. B; D 3 

Revista do EP (artigos científicos, informativos e 

resenhas)  
B 2 

Missão, visão e valores do EP. B 2 

Ferramentas utilizadas. B 2 

Informações 

publicadas no 

site da IPES: 

Avisos ou Notícias do EP G 2 

Legislação do EP ou Política de governança BPM C 1 

Informações 

publicadas em 

outras mídias: 

Notícias do EP no Facebook D 1 

Artigos sobre o EP apresentados em eventos acadêmicos. D 1 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Quanto a esta variável, é possível observar que existem diversas formas para se 

publicar informações sobre a governança BPM, a gestão do EP e os resultados de seu 

trabalho. Contudo, de acordo com o peso das IPES acerca do objetivo ‘promover a 

sustentabilidade’, veja que as principais informações a serem publicadas por um EP vinculado 

a uma IPES são: história do EP; missão, visão e valores; equipe do EP; metodologia ou 

política BPM; serviços prestados pelo EP e modelo dos documentos; ferramentas utilizadas; 

eventos e treinamentos; portfólio de processos mapeados da IPES; agenda, avisos ou notícias; 

contato do EP; revista do EP. 

4.2.7 Categoria Secundária – Funções do EP na IPES 

Com relação a esta variável, identificou-se nos casos pesquisados as seguintes 

possíveis funções de um EP estruturado em uma IPES, conforme retratado no quadro 27. 

Algumas IPES utilizam nomenclaturas distintas, mas escolheu-se agrupar os dados pela 

nomenclatura ‘normativo’ e ‘coordenador’ classificando-os de acordo com os serviços 

prestados por cada EP. 

Quadro 27 – Possíveis funções desempenhadas por um EP vinculado a uma IPES 

Funções do EP na IPES: Ocorrência: Pontuação: 

Normativo (executa ações de gestão estratégica, 

melhoria de processos e suporte ao EP) 
A; B; C; D; E; F; G 10 

Coordenador (executa atividades de gestão do dia  a 

dia e suporte ao EP). 
A; B; C; E; F; G 9 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Quanto a esta variável, veja que das 7 EP’s pesquisados, 6 foram classificadas 

como normativos e coordenadores, ou seja, recomenda-se que a equipe do EP acumula todos 

os serviços BPM (estratégicos, de melhoria, controle e governança). 

4.2.8 Categoria Secundária – Serviços e Atribuições do EP na IPES 

Com relação a esta variável, identificou-se e priorizou-se nos casos pesquisados, 

após aglutinação de termos similares presentes nos diferentes casos, as seguintes possíveis 

atribuições de um EP estruturado em uma IPES, conforme retratado nos quadros a seguir. No 

quadro 28, expõe-se as atribuições acerca do serviço de ‘Gestão da Estratégia de BPM’. 

Quadro 28 – Possíveis atribuições do serviço de gestão da estratégia de um EP 

Serviço de Gestão da Estratégia BPM - Atribuições do EP: Ocorrência: Pontuação: 

- Planejar e Promover a governança BPM na IPES. 

(Estabelecer e divulgar normas, regras e políticas para o gerenciamento de 

processos; Definir princípios, práticas, ferramentas, métodos, padrões, regras, 

políticas que regem o gerenciamento de processos de negócio; Criar e manter 

atualizado e organizado o Manual de Gestão de Processos da IPES; Garantir o 

planejamento criterioso da Gestão de Processos e sua execução; Avaliar e 

realimentar o planejamento continuamente; Criar metodologia de gestão, 

definir ferramentas; Elaboração e atualização da cadeia de valor institucional; 

Compreender a interação dos setores internos de forma sistêmica; Realizar 

diagnóstico do modelo de negócio, identificar processos críticos, processos 

simples etc; Identificar os processos e seus respectivos patrocinadores). 

A; B; C; D; E; 

G 
9 

- Articular e alinhar estratégia organizacional da IPES com os processos. 

(Integrar e alinhar os processos organizacionais aos objetivos institucionais; 

Concentrar as iniciativas de gestão por processos, alinhando-os aos objetivos 

da IPES; Auxílio na elaboração do planejamento estratégico das unidades 

administrativas e elaboração do Planejamento de Desenvolvimento 

Institucional. Acompanhar a dinâmica do ambiente externo e interno 

avaliando o impacto das variáveis na estratégia Institucional; Apoiar a 

construção de indicadores de desempenho dos processos organizacionais; 

Definir cadeia de valor, indicadores e metas de processos; Buscar pleno 

atendimento aos princípios que regem a Administração Pública.). 

A; B; C; D; E; 

F 
8 

- Difundir a cultura BPM na IPES. 

(Disseminação da Cultura BPM através de capacitações; Difundir conceitos, 

técnicas, métodos e abordagens de gestão por processos; Fomentar a cultura 

de gestão por processos através de eventos, cursos, palestras, seminários, 

workshops; Fornecer ferramentas e métodos para donos de processos; 

Promover comunicação frequente das ações do EP; Disseminar cultura e 

resultados de BPM). 

B; D; E; F; G 8 

- Gerenciar portfólio de projetos. 

(Prospectar ideais e demandas de transformação; Elaborar portfólio e priorizar 

projetos de transformação; Priorização dos processos a serem otimizados pelo 

EP; Selecionar e entender com clareza os critérios para priorizar processos; 

Trabalhar em conjunto com patrocinadores e outras unidades para viabilizar 

os projetos do EP; Planejar os recursos necessários para modelagem e 

otimização de processos; Formar equipes de trabalho para cada processo 

considerando-o como um projeto; Monitorar desempenho e resultados do 

portfólio de projetos de transformação). 

C; D; F; G 5 
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Serviço de Gestão da Estratégia BPM - Atribuições do EP: Ocorrência: Pontuação: 

- Gerenciar a qualidade da transformação, com foco na gestão 

sustentável. 
(Promover o foco da transformação na criação de processos eletrônicos no SEI 

(informatizar); Trabalhar em conjunto com a TI para auxiliar a sistematização 

e automação dos processos; Zelar pela integração dos processos dos fluxos de 

trabalho e pela informatização dos mesmos, quando possível; Contribuir para 

desburocratização dos procedimentos administrativos no âmbito da IPES). 

B; C; D 4 

Fonte: Elaborado pelo autor 

No quadro 29, expõe-se a priorização das atribuições acerca do serviço de 

‘Melhoria de Processos’ a ser executado pelo EP de uma IPES. 

Quadro 29 – Possíveis atribuições do serviço de melhoria de processos de um EP 

Serviço de Melhoria de Processos - Atribuições do EP: Ocorrência: Pontuação: 

- Gerenciar o mapeamento dos processos atuais (AS IS) 

(Analisar o negócio onde o processo está inserido; enxergar processos de 

forma sistêmica; Mapear processos AS IS ou auxiliar servidores envolvidos 

no processo foco da transformação à mapearem o processo AS IS; documentar 

e modelar os processos na situação atual, identificar responsáveis, 

procedimentos, sistemas, documentos, riscos, indicadores de desempenho, 

problemas e oportunidades de melhoria). 

A; B; C; D; E; 

F; G 
10 

- Gerenciar a otimização dos processos (TO BE) 

(Conceber, priorizar soluções e redesenhar processos falhos; Modelagem de 

novos processos; coordenar os testes pilotos da solução; atuar em parceria 

com a TI para buscar informatização dos processos; atuar em parceria com 

RH para promover gestão de competências; Recomendar e/ou validar 

mudanças de processo; validar modelos; criação de planos de ação). 

A; B; C; D; E; 

F; G 
10 

- Gerenciar projetos de implantação de novos processos. 

(Implementar soluções – fluxo, normas, pessoas, estrutura, sistemas –; 

Implementação de planos de ação; Acompanhar e auxiliar na gestão dos 

projetos de transformação priorizados; gerenciar as atividades de melhoria e 

implementação; montar a equipe que fará a implantação; coordenar o ajuste 

das instalações, equipamentos e software; gerenciar o plano de transferência 

de tecnologia; cuidar da gestão da mudança; Treinar equipe executora; 

transferir a execução e a monitoria do processo implantado aos executores; 

desenvolver e executar os programas de divulgação e comunicação da 

solução; manter comunicação com as unidades organizacionais). 

A; B; C; D; E; 

F; G 
10 

- Gerenciar a homologação e a publicação na web.  

(homologar e publicar processos; disponibilizar e divulgar; Ativar processo e 

realizar operação assistida para sanar dúvidas e garantir conformidade; Dar 

apoio continuado à equipe executora). 

A; B; C; D; F 6 

- Gerenciar o projeto BPM 

(planejar e monitorar escopo, prazo, custos, expectativas entre outras 

questões; Construir visão de futuro: confirmar escopo, definir ganhos e 

levantar ideias de melhoria; Coordenar e promover projetos de melhoria) 

F; G 3 

Fonte: Elaborado pelo autor 

No quadro 30, expõe-se a priorização das atribuições acerca do serviço de ‘Gestão 

do dia a dia’ a ser executado pelo EP da IPES. 
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Quadro 30 – Possíveis atribuições do serviço de gestão do dia a dia de um EP 

Serviço de Gestão do Dia a Dia - Atribuições do EP: Ocorrência: Pontuação: 

- Apoiar o registro de dados sobre o desempenho, monitorar indicadores 

e Avaliar Desempenho. 

(Apoiar o registro do desempenho dos processos ao longo do tempo; 

Monitorar o desempenho dos processos; Definir, monitorar e analisar os 

indicadores dos processos, buscando-se a melhoria contínua; Gerenciar a 

distribuição dos dados de monitoramento de desempenho; Análise, 

atualização, controle e publicação dos indicadores de desempenho; 

Acompanhar, monitorar e identificar oportunidades de otimização dos 

processos; levantar problemas e oportunidades de melhoria; otimizar de forma 

incremental os processos e atualizar a padronização). 

A; B; C; E; F 7 

- Promover capacitação na disciplina BPM. 

(Oferecer apoio metodológico e suporte ferramental aos gestores de processos 

e gestores funcionais; Disseminar o conhecimento sobre gestão por processos; 

Capacitação conceitual e prática sobre modelagem para formar 

multiplicadores, disseminar a cultura BPM e ampliar a documentação dos 

processos; Fornecer ferramentas e métodos para que os donos de processo 

possam gerenciar desempenho dos processos e monitorar os indicadores; 

Fornecer orientação e treinamento em melhores práticas, princípios e padrões, 

difundindo a cultura BPM). 

A; B; E; G 7 

- Acompanhar execução, avaliar conformidade dos modelos e os ríscos. 

(Monitorar a conformidade; Realizar auditorias dos processos em uso; 

Elaborar e manter atualizada a documentação dos processos; Interagir com as 

áreas de negócio da organização para identificar melhorias, evitar 

sobreposições, conflitos e falta de clareza na realização das atividades; 

levantar problemas e oportunidades de melhoria; otimizar de forma 

incremental os processos e atualizar a padronização; Manter a governança 

BPM considerando a avaliação de riscos; Monitorar ríscos dos processos;) 

A; C; F; G 5 

Fonte: Elaborado pelo autor 

No quadro 31, expõe-se a priorização das atribuições acerca do serviço de 

‘Suporte ao EP’ a ser executado pelo EP da IPES. 

Quadro 31 – Possíveis atribuições do serviço de suporte de um EP 

Serviço de Suporte ao EP - Atribuições: Ocorrência: Pontuação: 

- Desenvolver sistemas de gestão do EP e a governança BPM. 

(Desenvolver os métodos do Escritório de Processos; Elaborar protocolos de 

atendimento; propor melhorias no modelo de governança BPM; Garantir a 

sustentabilidade e a melhoria contínua da governança BPM na IPES; Realizar 

benchmarking com referenciais externos e internos; Criar parcerias com outras 

IFES que possuem EP; Zelar pelo constante aprimoramento dos processos e 

sistemas do EP; Promover a integração dos processos do EP com os demais 

processos da Universidade; planejar atividades a serem executadas; 

estabelecer diretrizes de atuação; definição de prioridades de ação; supervisão 

dos trabalhos; Estabelecer metodologia de trabalho e nível de detalhamento 

para o mapeamento dos processos). 

A; B; C; E; F; 

G 
9 

- Gerir o portfólio de processos mapeados e publicados. 

(Realizar a gestão de portfólio dos processos organizacionais, 

disponibilizando-os em repositório institucional; Controlar o portfólio de 

processos mapeados; Prover a visibilidade dos processos de negócio a toda a 

IPES; Gerir o inventário de processos da IPES; Gerenciar periodicamente 

processos modelados ou implantados). 

A; B; C; E; G 8 

- Gerir estratégias de comunicação do EP. 

(Publicar informações do EP e seus resultados na web; comunicar a toda a 

comunidade acadêmica a evolução da gestão por processos da IPES; 

Desenvolver o site do EP, comunicação por e-mail, comunicação direta ou 

A; B; D; E 6 
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Serviço de Suporte ao EP - Atribuições: Ocorrência: Pontuação: 

pessoal e por assessoria; Estabelecer canal de comunicação para servidores, 

patrocinadores e unidades organizacionais, visando coletar inconformidades 

e/ou sugestões de melhorias nos processos) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Destaca-se que grande parte das atribuições genéricas de um EP (da literatura) 

foram contempladas nos casos pesquisados e foram consideradas desejáveis ao modelo de 

governança e gestão BPM sustentável. De acordo com o peso das IPES acerca do objetivo 

‘promover a sustentabilidade’, veja que todas as atribuições expostas (aglutinadas em termos 

de referência) são recomendadas ao modelo. 

4.2.9 Categoria Secundária – Vinculação do EP na IPES 

Com relação a esta variável estruturante, identificou-se e priorizou-se nos casos 

pesquisados, após aglutinação de termos similares, as seguintes possíveis vinculações de um 

EP na estrutura organizacional de uma IPES, conforme retratado no quadro 32. 

Quadro 32 – Possíveis vinculações de um EP na estrutura organizacional da IPES 

Vinculação do EP na IPES: Ocorrência: Pontuação: 

Área estratégica de planejamento, orçamento, desenvolvimento, 

administração, governança ou TI (Pro-reitorias ou Superintendências). 
A; B; C; E; F; G 9 

Alta administração (Reitoria ou vice-reitoria). D 1 

Área tática administrativa de desenvolvimento, qualidade, planejamento ou 

gestão do conhecimento (Diretorias Operacionais). 
C 1 

Área tática administrativa de TI (Diretoria de TI). F 1 

Todas as áreas táticas da organização administrativas e acadêmicas 

(Diretoria de unidades administrativas e acadêmicas). 
A 1 

Fonte: Elaborado pelo autor 

De acordo com o peso das IPES acerca do objetivo ‘promover a sustentabilidade’, 

observa-se que é aconselhável vincular o EP à uma área estratégica da IPES (pró-reitoria) de 

planejamento, orçamento, desenvolvimento, administração, governança ou TI. 

4.2.10 Categoria Secundária – Papéis e responsabilidades vinculados à governança 

Com relação a esta variável, identificou-se nos casos pesquisados, após 

aglutinação de termos similares, os possíveis papéis e responsabilidades relacionados à 

governança BPM em uma IPES (envolvendo servidores do EP e outros atores), divididos por 
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níveis de planejamento, conforme retratado nos quadros 33, 34 e 35. Na quadro 33, apresenta-

se os possíveis atores posicionados no nível estratégico da governança BPM na IPES. 

Quadro 33 – Possíveis atores estratégicos relacionados à governança BPM em IPES 

Nível Estratégico: 
Ocorrência: Pontuação: 

Papéis BPM: Possíveis Responsabilidades: 

Equipe 

do EP: 

Diretor; Chefe 

do EP; Comitê 

de Gestão do 

EP; Gerente 

de BPM. 

Executar gestão das expectativas; Coordenar as 

atividades administrativas do EP e a equipe; 

Selecionar processos a trabalhar ou Acompanhar 

o mapeamento dos processos selecionados pela 

alta gestão; Estabelecer as métricas de 

desempenho do EP e de sua equipe, buscando o 

alinhamento estratégico. Identificar e resolver 

problemas de integração entre processos e 

negociações entre gestores de processos; Apoio às 

lideranças funcionais; Propor melhorias no 

modelo de governança e apoiar sua adoção; 

Desenvolvimento e alinhamento dos processos 

aos objetivos, metas e estratégias da IPES. 

B; C; D; E 6 

Outros 

Atores: 

Gestor, Líder 

ou Dono do 

Processo; 

Coordenador 

ou 

Avaliadores. 

Vinculado ao setor com maior atuação no 

processo, responsável pelo processo ponta a 

ponta. Por: Facilitador e guardião do desempenho 

do processo ponta a ponta. Negociar e gerenciar a 

comunicação junto a outras partes interessadas; 

Assegurar alinhamento estratégico; Patrocinar 

projetos BPM (se for de pró-reitoria); Estabelecer 

metas e objetivos; Garantir o cumprimento das 

metas estabelecidas para os processos; Monitorar 

resultados e prestar contas ao EP; Investigar e 

resolver problemas relativos aos processos; 

Negociar com alta administração a priorização 

dos processos a serem otimizados; Orientar 

diretores sobre a importância de se avaliar e 

desenvolver processos. Mapear, analisar e 

modelar os processos; Implementar e capacitar 

executores de processos; Disseminar adoção de 

melhores práticas BPM; Normatizar os processos; 

Participar das reuniões e ações do EP. Gerenciar o 

desempenho dos processos; monitorar os 

indicadores de desempenho. 

B; C; D; F; 

G 
7 

Alta 

Administração 

ou Comitê de 

Governança. 

Reitoria, comitê ou conselhos administrativos.  

Priorizar iniciativas ou participar da priorização 

dos processos; Definir políticas e diretrizes e 

monitorar objetivos estratégicos e riscos. 

D; F; G 4 

Gerência 

Executiva. 

Pró-reitorias ou superintendências. 

- Patrocina as iniciativas e viabiliza recursos. 
F 1 

Fonte: Elaborado pelo autor 

No quadro 34, apresenta-se os possíveis atores posicionados no nível tático da 

governança BPM em uma IPES. 
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Quadro 34 – Possíveis atores táticos relacionados à governança BPM em IPES 

Nível Tático: 
Ocorrência: Pontuação: 

Papéis BPM: Possíveis Responsabilidades: 

Equipe 

do EP: 

Gerente do 

EP; Analista 

ou Líder. 

É o especialista em BPM, representante do EP nos 

projetos BPM para modelagem, análise, 

integração e otimização de processos. Atua como 

consultor interno, mantedores de padrões e 

provedor de conhecimento. Responsável por 

coordenar projetos de melhoria de processos;  

Apoiar a modelagem e análise de processos; 

Desenvolver a formatação de fluxogramas; 

Controlar as versões de modelagem no sistema;  

Executar o diagnóstico de conformidade dos 

processos; Auxiliar na medição de desempenho; 

Gerenciar o desempenho dos processos. 

Assessorar e dar suporte à aplicação da 

metodologia; Facilitador da negociação sistêmica 

entre os vários donos de processos transversais.  

Realizar treinamento de multiplicadores. 

A; B; C; D; 

F; G 
8 

Auditor de 

Processo do 

EP. 

- Verificar se o processo modelado corresponde 

ao que está sendo executado, verificar registros, 

desvios de documentação etc., considerando 

métricas estabelecidas para os indicadores de 

desempenho; Atuar junto aos modeladores ou 

líderes de processos das áreas funcionais. 

C; E 3 

Suporte de TI. Dar suporte de informática ao EP E 2 

Secretaria 

Geral do EP. 

Executar atividades de suporte ao EP, 

comunicação, organização etc. 
D 1 

Outros 

Atores: 

Gestor 

Funcional; 

Gerente de 

Processo;  

Gestor do 

Processo; 

Patrocinador. 

É a chefia funcional com maior interesse ou 

influência prática na execução do processo.   

Responsável por alinhar o processo a estratégia; 

negociar e manter boa relação com gestor do 

processo visando o interesse institucional; 

Gerenciar o desempenho das funções sob sua 

responsabilidade no processo que estão inseridas; 

Gerenciar e coordenar o desempenho dos 

processos no dia a dia; Estabelecer metas e 

analisar riscos; Exigir conformidade na execução 

das atividades; Zelar pela qualidade da execução 

das atividades dos processos que perpassam pelo 

seu setor; Cobrar de seus subordinados o 

atendimento aos requisitos de desempenho 

determinados pelo gestor do processo; Aprovar o 

processo e suas alterações, Solicitar atualização 

dos modelos mapeados da web quando ocorrer 

mudança. Promover condições favoráveis a 

implantação de novos processos; Participar das 

iniciativas de transformação de processos; 

contribuir para melhoria dos processos indicando 

oportunidades de otimização. 

A; B; C; D; 

F 
6 

Desenvolvedo

r de Sistemas 

de TI; Equipe 

de TI; 

Analistas de 

Negócio. 

Desenvolver sistemas para automação ou 

informatização de processos; Fornecer 

informações sobre a infraestrutura de TI e sua 

viabilidade para soluções de otimização de 

processo. Levantamento de requisitos e propostas 

de soluções de TI. Atuar como facilitadores em 

reuniões do EP junto às unidades solicitantes para 

desenvolver soluções de TI em casos específicos. 

B; C; D 4 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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No quadro 35 apresenta-se os possíveis atores posicionados no nível operacional 

da governança BPM na IPES. 

Quadro 35 – Possíveis atores operacionais relacionados à governança BPM em IPES 

Nível Operacional: 
Ocorrência: Pontuação: 

Pepéis BPM: Possíveis Responsabilidades: 

Equipe 

do EP: 

Analista de 

Processos. 

Executar projetos de melhoria junto aos processos 

críticos. Responsáveis por modelar processos e 

realizar análise de melhoria. 

A; D 2 

Analista de 

Projetos. 
Acompanhar e apoiar a execução dos projetos. D 1 

Estagiários do 

EP. 

Auxiliar no mapeamento e em atividades de 

benchmarking. 
D 1 

Outros 

Atores: 

Multiplicador; 

Replicadores; 

Modeladores; 

Núcleo 

Interno de 

Procesos. 

Pessoas das áreas de negócio capacitadas pelo EP 

para mapear processos ou atuarem no apoio a 

modelagem a análise de processos. Pode ter 

caráter permanente ou temporário. Responsáveis 

por disseminar a cultura BPM em sua respectiva 

área de atuação. Realizam o diagnóstico e 

registrar as não conformidades dos processos; 

reportar necessidades de modificação ao EP. 

Auxiliam na medição de desempenho. Analisar, 

discutir e propor melhorias aos patrocinadores ou 

donos dos processos. Atividades de formatação, 

cadastro e controle de revisões de padrões no 

sistema de gerenciamento de documentos. 

A; E; G 5 

Executores do 

Processo. 

Responsável por executar atividades operacionais 

do processo. Contribuir para melhoria contínua, 

opinando no mapeamento do processo e 

reportando informações, problemas e sugestões de 

melhoria ao gestor do processo. Auxiliar líder de 

processos a manter a mobilização da equipe. 

B; C; F 4 

Especialistas 

do Processo. 

São os atores impactados pelo processo 

(fornecedores e usuários), irão fornecer 

conhecimento técnico e capacidade crítica para 

auxiliar as análises e a melhoria dos processos.   

C 1 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Quanto a esta variável, veja que muitas IPES possuem atores semelhantes em seu 

modelo de governança BPM atuando nos três níveis de planejamento: estratégico, tático e 

operacional. Observa-se que as IPES utilizam-se de distintas nomenclaturas para definir seus 

atores, mas as responsabilidades são similares. Logo, buscou-se aglutinar os termos e 

condensar as principais atribuições. Conforme exposto, os principais papéis desejáveis a um 

modelo de governança BPM sustentável, no nível estratégico, são: Diretor ou comitê do EP; 

Dono de Processos e Alta Administração. Já no nível tático: Gerente do EP; Auditor de 

Processos; Suporte de TI ao EP; Gestor Funcional; Desenvolvedores de Sistemas de TI. Por 

fim, no nível operacional recomenda-se: Analista de processos; Multiplicadores e Executores. 
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4.2.11 Categoria Secundária – Definição dos processos que envolvem o EP na IPES 

Com relação a esta variável, após aglutinação de termos similares, identificou-se 

nos casos pesquisados os seguintes processos mapeados de um EP em uma IPES, ou que 

envolvem o EP, conforme quadro 36. Estes processos são mapeados para se detalhar as 

atividades de gestão BPM na IPES. Busca-se detalhar e expor (também graficamente) o fluxo 

de atividades, as ferramentas, documentos, produtos e os envolvidos em cada ação a ser 

executada pelo EP e demais atores para que estes cumpram suas atribuições e 

responsabilidades. Portanto, estes processos vinculam-se aos serviços prestados pelo EP: de 

gestão estratégica, melhoria de processos, gestão do dia a dia ou suporte ao EP. 

Cada EP cria e detalha os processos a ele vinculado de acordo com as 

especificidades de suas IPES e com os níveis de profundidade desejados. Logo, fica muito 

difícil comparar estes detalhes. Informações sobre o fluxo de atividades, ferramentas, 

documentos e envolvidos em cada processo específico estão expostas na seção anterior de 

caracterização dos EP’s pesquisados. Nesta seção, para se ter um panorama geral desta 

variável, propôs-se definir os possíveis nomes dos processos mapeados por cada EP, expor à 

qual serviço ele se refere, possíveis grupos atividades contemplados nestes processos e 

possíveis envolvidos. 

Quadro 36 – Possíveis processos mapeados que envolvem um EP em uma IPES 

Processos Mapeados que envolvem o EP na IPES: 

Ocorrência: Pontuação: 
Serviço: 

Nome do 

Processo: 
Possíveis atividades: 

Possíveis 

Envolvidos: 

Gestão da 

Estratégia: 

Realizar a 

gestão e a 

governança 

BPM na 

IPES 

Diagnosticar Maturidade 

da IPES; Definir Cadeia de 

Valor, Macroprocessos, 

indicadores e metas; 

Atualizar portfólio de 

processos. 

EP; Alta 

Administração; 

Demais 

unidades da 

IPES. 

E; F 3 

Gestão do 

Portfólio de 

Projetos 

Prospectar Ideias e 

Demandas de 

Transformação; Elaborar e 

monitorar portfólio de 

projetos;  

Alta 

Administração; 

EP; Gestor de 

TI; Executores. 

F 1 

Disseminar 

cultura e 

resultados 

BPM 

Planeja e executar ações de 

comunicação e 

treinamentos;  

Alta 

administração; 

EP. 

F 1 

Melhoria de 

Processos: 

Mapeamento 

AS IS de 

processos 

críticos 

Modelagem AS IS; 

Validação; Homologação; 

Publicação; Analisar e 

Proposição de melhorias; 

Gerenciar Indicadores e 

Riscos 

EP; Dono de 

processo; 

executores do 

processo; Gestor 

Funcional; 

Gestor de TI. 

B; D; E; F; 

G 
8 

Otimização Análise e priorização das Patrocinador; B; E; F; G 7 
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Processos Mapeados que envolvem o EP na IPES: Ocorrência: Pontuação: 

TO BE de 

processos 

críticos 

melhorias; Modelagem TO 

BE; Validação;  

Implementação; Projeto 

para Informatização; 

Homologação; Publicação; 

Treinamento. 

EP; Gestor 

Funcional; 

Dono de 

processo;  

Executores; 

Analista de TI. 

Apoiar 

Implantação 

ou 

Implementar 

Soluções 

Implementar soluções 

(processos, pessoas, 

sistemas e infraestrutura); 

Apoiar gestores funcionais 

a implantar novos 

sistemas; Estruturar 

migração do sistema; 

Ativação ou homologação; 

realizar operação assistida 

Patrocinador; 

EP; Gestores 

Funcionais; 

Executores; 

Dono de 

processos; 

Gestor de TI  

E; F 3 

Gerir Projeto 

e Mudança 

Planejar, monitorar e 

encerrar projetos BPM; 

Definir escopo, ganhos e 

melhorias.  

Patrocinador; 

Dono de 

processo; EP; 

Executor e 

gestor de TI. 

F 1 

Gestão do 

dia a dia: 

Monitorar  e 

Analisar 

Desempenho 

e Resultados 

dos 

processos 

Definição e Implantação 

de Indicadores; 

Monitoramento; Analise 

crítica; Disponibilizar 

análise; Construir planos 

de ação; Implantação de 

melhorias; Atualizar 

padronização. 

Patrocinador; 

EP; Donos de 

processos; 

Executores. 

E; F; G 5 

Gerenciar a 

Conformida

de dos 

Processos 

Identificar não 

conformidades;  

EP, Gestores 

Funcionais; TI 
E 2 

Disseminar 

Cultura 

BPM 

Capacitar Servidores; 

Mapeamento AS IS de 

Processos ‘não críticos’; 

Realizar Comunicação 

sobre os Processo; 

EP; Executores 

do processo; 

Demais 

unidades; 

Comunicação. 

E; G 4 

Suporte ao 

EP: 

Gerenciar e 

Desenvolver 

Sistemas do 

EP 

Realizar Planejamento 

Estratégico; Gerenciar 

Estrutura; Apoiar ações 

BPM de outras áreas; 

Apoiar alinhamento 

estratégico; Desenvolver 

política BPM; 

Compartilhar lições 

aprendidas do EP; 

Desenvolver e gerenciar 

cooperação Técnica. 

EP; Demais 

unidades. 
E 2 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Observa-se que das 7 IPES analisadas, 5 possuem pelo menos um processo que 

envolve o EP modelado e documentado. De acordo com o peso das IPES acerca do objetivo 

‘promover a sustentabilidade’, veja que é desejável modelar processos em todas as áreas de 

atuação do EP (estratégia, melhoria, dia a dia e suporte). Com destaque para os processos de: 

provisão de gestão e governança BPM; Mapeamento AS IS; Otimização TO BE; Implantação; 
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Avaliação de desempenho e dos resultados; Gerenciar conformidade; Disseminar 

conhecimento e cultura BPM; e Desenvolver sistemas do EP. 

4.2.12 Categoria Secundária – Tecnologias de apoio ao EP na IPES 

Com relação a esta variável, identificou-se nos casos pesquisados as seguintes 

possíveis tecnologias de apoio a um EP vinculado a uma IPES, conforme quadro 37. Essas 

tecnologias são utilizadas para que o EP possa executar suas atividades de gestão, cumpra 

suas atribuições e, desta forma, obtenha os resultados desejados pela IPES. Como tratado na 

seção anterior, informações sobre a relação das tecnologias pertinentes a cada processo 

específico do EP estão expostas na seção anterior de caracterização dos EP’s pesquisados. 

Nesta seção propôs-se apenas, para se ter um panorama geral, identificar e priorizar a síntese 

das tecnologias utilizadas por cada EP. Destaca-se que uma mesma tecnologia pode auxiliar 

distintos serviços do EP. 

Quadro 37 – Possíveis tecnologias de apoio a um EP vinculado a uma IPES 

Tecnologias de apoio ao EP na IPES: Ocorrência: Pontuação: 

Notações básicas dos diagramas de modelagem BPMN; 
A; B; C; D; E; 

G 
9 

Bizagi Modeler para modelagem.  A; B; D; E; G 8 

Mapas Mentais (conceituais) A; B; E; G 7 

Portal do Bizagi para publicação na web. B; D; G 5 

Matriz GUT (Gravidade, Urgência, Tendência) – Ferramenta de priorização; 

Matriz de Priorização de Melhorias. 
B; C; F 4 

Planilha para gerir inventário de processos E; G 4 

Planilha para gerir portfólio de projetos de transformação. F; G 3 

Planilha para análise de indicadores; Lista de Indicadores de Processos; 

Painel de Indicadores 
F; G 3 

Planílha para análise de riscos; Mapa de Riscos E; F 3 

Reuniões A; B 3 

Observação in loco A; G 3 

Brainstorming B; C 3 

Diagrama de ISHIKAWA B; C 3 

Benchmarking C; E 3 

Cadeia de valor (adaptada); E; F 3 

Modelo Canvas; Canvas de Transformação E; F 3 

5w2h B 2 

5S B 2 

Protocolos de Atendimento B 2 

Moodle G 2 

Ferramenta de gestão de conteúdo para WEB – Joomla;  

Portal web do escritório de processos. 
E 2 

Ferramentas para apoiar a especificação de novo sistema. Ex: Linguagens de 

alto nível (português estruturado ou descrição de caso de uso) até 

prototipagem 

E 2 

Gerenciador de banco de dados MYSQL; E 2 
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Tecnologias de apoio ao EP na IPES: Ocorrência: Pontuação: 

Planilha para gerir lista de atividades da IPES E 2 

Planilha para avaliar evolução do nível de maturidade E 2 

Sistema de medição de desempenho E 2 

Diagrama de Pareto C 1 

Cronogramas F 1 

Outro sistema para publicação dos processos na web (SGPD). C 1 

Guia de Documentos para Análise F 1 

Agenda de Melhorias F 1 

Boletim do Processo F 1 

Status Report do Projeto F 1 

Guia de Diretrizes do Projeto F 1 

Diagrama de Escopo F 1 

Plano de Implementação F 1 

Mapa de Experiência do Cliente F 1 

Fluxogramas F 1 

Análise SWOT C 1 

Software livre para desenho de fluxogramas C 1 

Matriz de Desdobramento de Estratégia F 1 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Quanto a esta variável, de acordo com o peso das IPES acerca do objetivo 

‘promover a sustentabilidade’, veja que as principais tecnologias de apoio a um EP em uma 

IPES são: notação BPMN; Bizagi Modeler; mapas mentais; portal do Bizagi para publicação; 

matriz de priorização; planilha para gerir inventário de processos; planilha para gerir portfólio 

de projetos; planilha para análise de indicadores; planilha para análise de riscos; reuniões; 

observação in loco; brainstorming; diagrama de Ishikawa; benchmarking; cadeia de valor 

(adaptada); modelo canvas; 5w2h; 5S; protocolos de atendimento; Moodle; ferramenta 

Joomla - portal web do EP; ferramentas para apoiar a especificação de novo sistema; 

gerenciador de banco de dados MYSQL; planilha para gerir lista de atividades da IPES; 

planilha para avaliar evolução do nível de maturidade e sistema de medição de desempenho. 

4.2.13 Categoria Secundária – Documentos envolvidos na gestão BPM da IPES 

Com relação a esta variável, após aglutinação de termos similares, identificou-se 

nos casos pesquisados os seguintes possíveis documentos envolvidos na gestão do EP em uma 

IPES, conforme quadro 38. Destaca-se que estes documentos em alguns processos referem-se 

aos resultados do trabalho do EP, já em outros processos podem ser utilizados como 

ferramentas de auxílio às atividades de gestão do EP. Portanto um mesmo documento pode 

ser utilizado em diferentes momentos da gestão BPM. Como tratado anteriormente, 

informações sobre a relação de documentos pertinentes a cada processo específico do EP 
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estão expostas na seção anterior de caracterização dos EP’s pesquisados. Nesta seção, para se 

ter um panorama geral, propôs-se comparar a relação total dos documentos utilizados por 

cada EP e classificá-los quanto aos serviços prestados. 

Quadro 38 – Possíveis documentos envolvidos com a gestão de um EP em uma IPES 

Documentos envolvidos com a gestão do EP na IPES: Ocorrência: Pontuação: 

Gestão da 

Estratégia 

BPM: 

Manuais para detalhar a gestão e a governança BPM. C; D; E 4 

Portfólio de projetos priorizados. F; G 3 

Lista de processos e atividades da IPES. E 2 

Cadeia de Valor. F 1 

Responsabilidades do dono e gerente de processos. D 1 

Lista de indicadores de processos F 1 

Plano de Comunicação e Treinamento BPM. F 1 

Serviços de 

Melhoria de 

Processos: 

Requisição de modelagem; Formulário de solicitação. B; C; E 5 

Fomulário com Proposições de melhorias; Agenda de Melhorias B; F; G 5 

Modelo TO BE B; F; G 5 

Fluxograma do processo AS IS; modelo AS IS B; C; F; G 4 

Termo de aprovação da modelagem. Check list de validação. 

Verificação de modelagem. 
B; C; D 4 

Formulário de riscos do processo; Documento de 

acompanhamento de riscos. 
D; E 3 

Manual descritivo do processo passo a passo (POP), com 

anexos e formulários específicos de cada processo. Manual dos 

Processos; 

C; F 2 

Questionário para fundamentar projeto; B 2 

Formalização do Projeto. B 2 

Documentos de especificação de implantação E 2 

Cronograma de implantação E 2 

Checklist da requisição C 1 

Formalização da equipe do projeto C 1 

Entrevista detalhada do processo C 1 

Checklist dos requisitos do processo C 1 

Relatório de atividades diárias (do projeto) C 1 

Termo de homologação de modelagem de processo.  C 1 

Mapa de relacionamentos. Ficha cadastral do processo (controle 

de versões e informações iniciais como nome, entradas, saídas, 

envolvidos, documentos, etc.). 

D 1 

Instrução normativa do processo. C 1 

Canvas de Transformação F 1 

Painel de Indicadores. F 1 

Boletim do Projeto. F 1 

Boletim do Processo. F 1 

Diagrama de Escopo F 1 

Serviços de 

Gestão do 

dia a dia: 

Formulário de análise de indicadores G 2 

Documento com política de conformidade de processos E 2 

Manuais de treinamento e Apresentações E 2 

Formulários de inscrição E 2 

Canvas de Transformação F 1 

Planejamento de Treinamentos F 1 

Serviços de 

Suporte ao 

EP: 

Inventário de Processos G 2 

Planejamento Estratégico do EP E 2 

Cronograma de trabalho do EP E 2 

Portarias e resoluções E 2 

Relatório de Acompanhamento de colaboração técnica E 2 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Destaca-se que os EP’s das IPES D e F disponibilizam os modelos dos 

documentos utilizados na gestão. Já os demais casos, apenas citam o nome dos documentos 

(mas não disponibilizam o layout). De acordo com o peso das IPES acerca do objetivo 

‘promover a sustentabilidade’, considera-se desejável ao modelo BPM os seguintes 

documentos: manual BPM; portfólio de projetos; lista de processos; formulário para 

requisição de projeto; questionário para fundamentar projeto; formalização do projeto; 

modelo AS IS; manual dos processos ou POP; proposições de melhorias; modelo TO BE; 

checklist de validação; especificação da implantação; cronograma da implantação; formulário 

de riscos; formulário para análise de indicadores; politica de conformidade; material para 

treinamento; formulário de inscrição; inventário de processos; planejamento estratégico e 

cronograma de trabalho do EP; relatórios; portarias e resoluções. 

4.2.14 Categoria Secundária – Estágios de maturidade em BPM que se busca promover 

Por fim, com relação à variável estágios de maturidade BPM que o EP busca 

promover em uma IPES, identificou-se nos casos pesquisados as seguintes informações 

expostas nos quadros 39, 40 e 41. Cada IPES define uma quantidade distinta de estágios, 

contudo para viabilizar a comparação dividiu-se e aglutinou-se os dados coletados de cada EP 

em três estágios principais de maturidade: inicial, intermediário e final. Criou-se um quadro 

comparativo para cada estágio de maturidade onde expõe-se as possíveis características de 

cada contexto, classificando-as quanto às práticas do EP: gestão estratégica, melhorias de 

processos, gestão do dia a dia ou suporte ao EP. No quadro 39, apresenta-se as possíveis 

características do estágio inicial de maturidade em BPM de uma IPES. 
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Quadro 39 – Possíveis características do estágio inicial de maturidade BPM 

 Estágio Inicial – Caracterização da Maturidade em BPM: Ocorrência: Pontuação: 

Estratégia 

BPM: 

Gestores da IPES não conhecem todos os benefícios da 

abordagem BPM. Os esforços são individuais; Setores não 

interagem. Dificuldade de adaptação de mudanças; Qualidade, 

Cronograma e Custos não são previsíveis. 

C; E 3 

Não existem normas internas para definir a governança BPM e 

orientar a gestão BPM na IPES. Não se adota práticas BPM, 

pois não há motivação nem cobrança. 

C; F 2 

Busca-se definir a política de governança BPM e Executar 

plano de ação para criar o EP  

(elaboração do modelo de governança; ações de benchmarking, 

capacitação inicial da equipe). 

B 2 

Gestores devem mapear o modelo de negócio da IPES 

(Criar diagramas de contexto da organização, dos 

macroprocessos finalísticos e de apoio; Identificar os processos 

críticos dos macroprocessos finalísticos e de apoio para criar o 

inventário de processos) 

G 2 

Não há ligação entre diretrizes estratégicas e a gestão BPM. F 1 

Não existem projetos formais de melhoria na organização. F 1 

Melhoria de 

Processos: 

Não há modelagem dos processos; os processos estão 

desestruturados, não definidos e não documentados.  
C, E 3 

Não há otimização de processos transversais na IPES. Não 

existe abordagem estruturada para geração de ideias de 

melhoria. 

C; F 2 

A implementação do novo processo não é gerenciada no projeto F 1 

Não há definição de escopo para os projetos de melhoria. Não 

se calcula nem demonstra ganhos do projeto.  
F 1 

Gestão do 

dia a dia: 

Organização não sistematizou reuniões periódicas de gestão do 

dia a dia; Não há atividades de gestão do dia a dia para 

monitorar, avaliar e realizar ações de melhoria contínua. 

C; F 2 

Não existe padrão associados aos processos e os mesmos estão 

sempre desatualizados 
F 1 

Não existe prática de gestão a partir de indicadores F 1 

Não existe sistemática para assegurar a conformidade dos 

processos 
F 1 

Suporte ao 

EP: 

Define-se o modelo de gestão do EP 

(Define-se sistemas e processos de gestão do EP; determinar 

padrões de gestão do EP) 

B; G 2 

Não existem patrocinadores para enxergar a importância da 

gestão BPM. 
F 1 

Não há suporte formal na organização para gestão BPM. F 1 

Gestores funcionais usam a gestão por processos para 

padronização de atividades ou atualizar normativos. 
F 1 

Fonte: Elaborado pelo autor 

De acordo com o peso das IPES, o estágio inicial de maturidade é marcado por: 

desconhecimento dos benefícios da gestão BPM; falta de normas para definir a governança e 

a gestão BPM; Busca-se criar o EP e definir a política de governança BPM; busca-se mapear 

o modelo de negócio; não há modelagem nem otimização de processos; não há atividades de 

gestão do dia a dia; busca-se definir os sistemas de gestão do EP. No quadro 40, apresenta-se 

as possíveis características do estágio intermediário de maturidade em BPM de uma IPES. 
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Quadro 40 – Possíveis características do estágio intermediário de maturidade BPM 

Estágio Intermediário – Caracterização da Maturidade em BPM: Ocorrência: Pontuação: 

Estratégia 

BPM: 

EP deve gerir o portfólio de projetos BPM; projetos são 

solicitados e priorizados sem alinhamento estratégico. 
F; G 3 

EP realiza ações para fomento da cultura BPM na IPES; B 2 

Cada setor possui um gerente ou multiplicador que interage 

com os gerentes dos outros setores; Organização interligada 

com cooperação interfunções.  

E 2 

Formaliza-se metas funcionais, focadas em resultados 

financeiros. 
F 1 

Pessoas adotam práticas de gestão por obrigação institucional. F 1 

Melhoria de 

Processos: 

Executa-se projetos BPM de modelagem e otimização (AS IS – 

TO BE) junto aos processos críticos da IPES. Processos 

definidos, documentados e formalizados.  

C; E; G 5 

Processos são otimizados e padronizados com foco na 

informatização. Abordagem de geração de ideias envolve 

melhorias operacionais.  

B; E; F 5 

Gestão da mudança é baseada em reuniões periódicas. F 1 

O escopo dos projetos envolvem uma unidade organizacional 

ou sistema de informação. Ganhos são identificados 

qualitativamente. 

F 1 

Gestão do 

dia a dia: 

EP realiza ações de treinamento em BPM na IPES, com foco 

em capacitar usuários para mapear demais processos da 

organização (não críticos) e publicá-los. 

B; G 4 

Os padrões associados aos processos estão desatualizados na 

maior parte do tempo.  
F 1 

Indicadores monitoram o atingimento de metas da unidade 

organizacional. 
F 1 

Organização sistematiza reuniões nas unidades com foco na 

conformidade e controle de desvios. Conformidade dos 

processos com os padrões, normas e legislação é verificada e 

cobrada de forma sistemática. 

F 1 

Suporte ao 

EP: 

EP deve gerir inventário de processos (portfólio de processos da 

IPES). Todos possuem acesso aos documentos. 
B; E; G 5 

Aplicação de metodologias e padrões comuns. Regras e 

Métodos de gestão de processo são implementados e 

aprimorados; 

E 2 

Alta administração patrocina de forma tímida a adoção gestão 

BPM. 
F 1 

Projetos de melhoria e gestão do dia a dia são executados por 

um analista de processos, não há donos de processo. 
F 1 

Gestores funcionais acreditam que a gestão BPM é um 

instrumento para melhorar processos 
F 1 

Fonte: Elaborado pelo autor 

De acordo com peso das IPES, o estágio intermediário de maturidade pode 

envolver as seguintes características: gestão e priorização do portfólio de projetos; ações para 

fomento da cultura BPM; presença de multiplicadores nos setores funcionais; formaliza-se 

metas funcionais; adota-se práticas BPM por obrigação; executa-se projetos AS IS – TO BE 

junto aos processos críticos da IPES, com foco na informatização; realiza-se ações de 

capacitação para mapear processos não críticos; gestão do inventário de processos; 

aprimoramento dos métodos e sistemas do EP. No quadro 41, apresenta-se as possíveis 

características do estágio final de maturidade em BPM de uma IPES. 
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Quadro 41 – Possíveis características do estágio final de maturidade BPM 

Estágio Final – Caracterização da Maturidade em BPM: Ocorrência: Pontuação: 

Estratégia 

BPM: 

Formaliza-se metas para os processos; desempenho dos 

processos influenciam a construção da estratégia. Processos são 

capazes de atingir metas de desempenho e qualidade. IPES 

otimizada, interligada e com processos alinhados. 

E; F 3 

Projetos solicitados de forma estruturada, priorizados de acordo 

com a estratégia e integrados com portfólio de projetos 

corporativos. Possui uma ágil estrutura de negócios; 

Fornecimento feedback e planejamento de ações para refinar a 

estratégia; Alinhar a estratégia com os resultados BPM. 

E; F 3 

EP busca a capacitação contínua dos gestores dos processos em 

BPM e Modelagem de Processos 
B 2 

Define-se mecanismos financeiros e não financeiros para 

estimular a prática BPM e o alcance de metas.  
F 1 

Melhoria de 

Processos: 

A abordagem de geração de ideias envolve melhorias 

estruturantes e a experiência do cliente com o processo. Equipes 

de melhoria de processos trabalham para melhorar a eficácia, 

eficiência e consistência dos processos existentes. 

E; F 3 

Gestão da mudança envolve mobilização dos envolvidos para 

sustentar novo processo por capacitação e operação assistida. 
F 1 

O escopo do projeto de melhoria é um processo transversal e 

inclui o cliente; ganhos são estimulados a priori, apurados e 

disseminados como evidência do sucesso do projeto 

F 1 

Gestão do 

dia a dia: 

Reuniões nas unidades com foco na melhoria contínua e 

reuniões táticas de gestão para cada processo ponta a ponta; 

Gestão de desempenho e construção do painel de indicadores 

corporativos; indicadores monitoram o atingimento de metas 

compartilhadas entre unidades funcionais e metas que 

materializam as necessidades e expectativas dos clientes; 

Desempenho e qualidade dos serviços passam a ser previsíveis. 

B; C; E; F 6 

Os padrões associados aos processos são atualizados de forma 

sistemática e estão sempre atualizados. Processos passam por 

auditorias internas e/ou externas formais, desvios são tratados; 

controla-se os processos e os riscos de forma integrada.  

Executa-se gestão dos riscos dos processos (de pessoas, de 

processos e de tecnologia); Métodos são utilizados para evitar 

erro. 

B; E; F 5 

Suporte ao 

EP: 

Desenvolve-se a gestão de portfólio de processos: utilização de 

ferramentas de gestão integrada de processos; Processos 

possuem medidas bem definidas integradas verticalmente. 

B; E 4 

Gestores veem a gestão BPM como a melhor forma de gerir e 

tomam suas decisões com base na estratégia BPM. As lições 

aprendidas são disseminadas para toda a IPES; Não existe mais 

resistência, com aceitação dos métodos e tecnologias. 

E; F 3 

Alta administração patrocina de forma ativa os projetos de 

melhoria, estabelecendo diretrizes, priorizando ações, cobrando 

a implantação, definindo metas para os processos, participando 

das reuniões de análise crítica e tomando decisões. 

F 1 

Guardião de processos é treinado pelo EP e legitimado para 

suportar a gestão do dia a dia e liderar projetos de 

transformação. 

F 1 

Fonte: Elaborado pelo autor 

De acordo com o peso das IPES acerca do objetivo ‘promover a sustentabilidade’, 

observa-se que o estágio final de maturidade pode envolver: formalização de metas para os 

processos; projetos BPM priorizados de acordo com a estratégia da IPES; capacitação 
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contínua em BPM; otimização envolve melhorias estruturantes e a experiência do cliente; 

reuniões contínuas para gerir desempenho dos processos; conformidade ou padrões sempre 

atualizados, desvios tratados e riscos gerenciados; gestão do portfólio de processos de forma 

integrada; gestores veem a gestão BPM como a melhor forma de gerir e tomam decisões com 

base na estratégia BPM. 

Destaca-se que apenas a IPES F possui um sistema de avaliação de maturidade 

para acompanhar a evolução BPM na instituição. Em seu sistema criou-se pontos fixos de 

avaliação para cada tipo de serviço do EP, onde uma vez por ano atribui-se notas 1, 2 e 3 para 

cada ponto analisado de acordo com os estágios inicial, intermediário e final respectivamente. 

Desta forma é possível avaliar a maturidade dos serviços do EP de forma independente e 

descobrir onde melhorar nos anos seguintes, buscando-se, no futuro, alcançar nota 3 em todos 

os serviços, ou seja, chegar à maturidade final BPM em todas as áreas de atuação do EP. 
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5 MODELO DE GOVERNANÇA E GESTÃO DE PROCESSOS SUSTENTÁVEIS 

Quanto ao último objetivo específico deste trabalho, a saber: (v) propor um 

modelo de governança e gestão BPM que busque a maximização do desempenho de um EP 

vinculado a uma IPES, sob a ótica sustentável. É importante frisar que o modelo proposto não 

seguirá à risca o sistema de avaliações da seção anterior. A análise cruzada dos dados foi 

importante como ferramenta de auxílio e orientação à criação do modelo, mas a criação em si 

será algo interpretativo do autor, logo este pode suprimir determinada característica com 

pontuação alta caso ache não ser relevante ao modelo. 

Nesta seção, o modelo de governança BPM com enfoque em gestão sustentável 

proposto será denominado ‘Modelo de Governança e Gestão de Processos Sustentáveis’ ou 

‘MGGPS’. Já o EP vinculado a este modelo será tratado como ‘Escritório de Processos 

Sustentáveis’ ou ‘EPS’. Posto isto, buscando-se criar um MGGPS enxuto de fácil implantação 

e entendimento, propôs-se definir e agrupar as variáveis estruturantes e as informações 

conforme os seguintes subseções: (i) governança de processos sustentáveis na IPES e a 

estruturação do EPS; (ii) gestão do EPS na IPES e (iii) evolução e sustentabilidade do 

MGGPS. Por fim, de modo complementar, traz-se em apêndice os modelos dos documentos 

utilizadas pelo EPS em suas atividades de gestão.  

Na figura 13, apresenta-se a microestrutura do MGGPS. 
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(2) 

Figura 13 – Macroestrutura do MGGPS 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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5.1 Governança de processos sustentáveis na IPES e a estruturação do EPS 

Nesta subseção, propôs-se expor e caracterizar as seguintes variáveis estruturantes 

relacionadas à governança de processos sustentáveis do MGGPS: 

 Plano de ação ou procedimentos para criação do EPS; 

 Definições da legislação do EPS ou da política de governança BPM; 

 Periodicidade da atualização do MGGPS; 

 Funções do EPS na IPES; 

 Serviços e atribuições do EPS na IPES; 

 Vinculação do EPS na IPES; 

 Papéis e responsabilidades vinculados ao MGGPS na IPES; 

 Equipe do EPS (Número de servidores, área de formação e atuação no EPS); 

 Transparência (estratégias de comunicação) do EPS. 

Quanto à primeira variável, destaca-se que para buscar institucionalizar o MGGPS 

em uma IPES os gestores desta devem empenhar-se em estruturar na instituição um Escritório 

de Processos Sustentáveis (EPS). Contudo, para criar do EPS na instituição os responsáveis 

devem focar sua atenção, inicialmente, na confecção de um plano de ação que detalhe os 

principais procedimentos a serem executados pela equipe de implantação. Logo, dentre outras 

ações, devem incluir em seu plano de ação para criação do EPS pelo menos os seguintes 

pontos, conforme exposto no quadro 42. 

Quadro 42 – Plano de ação para criação do EPS na IPES 

Plano de ação para criação do EPS na IPES: 

1 Ações de benchmarking para coletar dados de outras IPES; 

2 Criação do modelo de governança (ou manual de gestão); 

3 Conquista de apoio político para concepção; 

4 Criação da portaria normativa para formalização do EP (criação da estrutura organizacional); 

5 Definição do local físico; 

6 Definição da infraestrutura e recursos necessários (computador, mesas, cadeiras etc.); 

7 Definição da equipe do EP, considerando habilidades e perfis dos servidores; 

8 Capacitação da equipe do EP e de multiplicadores; 

9 Construir a arquitetura de processos da IPES. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Quanto às definições ou principais assuntos do MGGPS na IPES, entende-se que 

este deve englobar pelo menos os seguintes tópicos, conforme apresentado no quadro 43. 
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Quadro 43 – Definições da Legislação BPM 

Definições da Legislação BPM: 

1 Justificativa e Objetivos da Política de governança; 

2 Conceitos BPM; 

3 Papéis e Responsabilidades dos Atores vinculados à governança; 

4 Vinculação do EPS na estrutura organizacional; 

5 Principais Serviços e Atribuições do EPS; 

6 Processos que envolvem o EPS; 

7 Planejamento da maturidade em BPM que se espera alcançar. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Com relação à questão da periodicidade da atualização do MGGPS, propõe-se não 

ter periodicidade definida para se atualizar questões pontais do modelo, este pode sofrer 

alterações incrementais sempre que os gestores entenderem ser pertinente. Contudo, a cada 4 

anos, em sincronia com os ciclos de mudança política da alta administração da IPES, os novos 

gestores eleitos devem avaliar os resultados do MGGPS e reestruturar o modelo buscando-se 

o alinhamento estratégico desta política com os objetivos propostos para IPES no período de 

gestão vigente. Como a IPES altera seu planejamento a cada 4 anos, alterando também a 

estrutura de gestão e quadro de colaboradores, torna-se de grande relevância sincronizar este 

período com a atualização estratégica do MGGPS. 

Com relação às funções do EPS, este deverá ser normativo e coordenador; logo, 

deverá acumular os serviços de ‘gestão estratégica’, ‘melhoria de processo’, ‘gestão do dia-a-

dia’ e ‘suporte ao EPS’. Quanto às atribuições do EPS, detalha-se no quadro 44 as principais 

atribuições referentes a cada serviço. 

Quadro 44 – Serviços e Atribuições do EPS na IPES 

Serviços e Atribuições do EPS na IPES: 

Gestão da 

Estratégia 

BPM: 

Planejar e Promover a governança BPM na IPES;  

Articular e alinhar estratégia organizacional da IPES com os processos; 

Difundir a cultura BPM na IPES; 

Gerenciar portfólio de projetos; 

Gerenciar a qualidade da transformação com foco na gestão sustentável. 

Serviços de 

Melhoria de 

Processos: 

Gerenciar o projeto BPM; 

Gerenciar o mapeamento dos processos atuais (AS IS); 

Gerenciar a otimização dos processos (TO BE); 

Gerenciar projetos de implantação de novos sistemas; 

Gerenciar a homologação e a publicação na web.  

Serviços de 

Gestão do dia 

a dia: 

Apoiar o registro de dados sobre o desempenho, monitorar indicadores e avaliar desempenho; 

Acompanhar execução, avaliar conformidade dos modelos e os riscos; 

Promover capacitação na disciplina BPM. 

Serviços de 

Suporte ao 

EP: 

Desenvolver sistemas de gestão do EP e a governança BPM; 

Gerir o portfólio de processos mapeados e publicados; 

Gerir estratégias de comunicação do EP. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Quanto à vinculação do EPS na IPES, destaca-se que este deve vincular-se às 

áreas estratégicas da IPES (Pró-reitorias planejamento, orçamento, desenvolvimento, 

administração, governança ou TI) e a todas as demais áreas táticas da IPES administrativas e 

acadêmicas (Diretorias), com ênfase para diretoria de TI, conforme ilustrado na figura 14. 

Figura 14 – Vinculação do EPS e demais atores na IPES 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O EPS deve ter um representante em cada unidade administrativa e acadêmica da 

IPES, indicado pelas diretorias. Este representante será nomeado temporariamente para ser o 

dono dos processos críticos de sua unidade funcional, ou seja, todos os processos de grande 

impacto que passem por sua unidade funcional deverá estar sob sua responsabilidade. Cada 

processo deve ter apenas um dono. Por exemplo, se um processo passa por três setores (1º - 2º 

- 3º), mas suas atividades críticas ocorrem no 2º setor, recomenda-se que o representante do 2º 

setor seja o dono deste processo. Mas nada impede que se escolha outro servidor que esteja 

vinculado a outro setor por onde o processo passe. O importante é ter um responsável para 

cada processo, vinculado ao EPS.  

Então, cada setor funcional deve indicar apenas um representante e cada processo 

deve ter apenas um dono, ou seja, todo processo crítico da IPES deverá ter um guardião e ele 
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será um servidor público vinculado a um dos setores funcionais por onde o processo passe. 

Neste sentido, todos os setores funcionais deverão estar vinculados ao EPS permanentemente, 

através da indicação deste servidor que os representará. Portanto, a equipe do EPS seria 

formada por dois grandes grupos de trabalho, que devem se reunir periodicamente para 

deliberar e resolver conflitos no chamado ‘Comitê de Gestão do EPS’. 

 Equipe permanente do EPS: os servidores lotados no EPS. 

 Equipe temporária do EPS: representantes funcionais ou donos de processos 

nomeados pelas diretorias administrativas ou acadêmicas da IPES. 

No quadro 45, detalha-se melhor todos os papéis e as responsabilidades 

vinculados ao MGGPS da IPES. 

Quadro 45 – Papéis e responsabilidades vinculados ao MGGPS 

Papéis e Responsabilidades vinculadas ao MGGPS: 

Nível 

Estratégico: 

Alta Administração Prioriza projetos 

Pró-Reitorias Patrocina projetos 

Comitê de Gestão 

do EPS 
Avalia atividades de gestão do dia a dia e gestão da estratégia. 

Nível Tático: 

Equipe Permanente 

do EPS 

Coordena atividades de melhoria de processos e gestão do dia a dia. 

Executa atividades de gestão da estratégia e suporte ao EPS. 

Diretoria de TI Desenvolve sistemas para informatizar processos. 

Demais Diretorias 

Administrativas e 

Acadêmicas 

Gerenciar o desempenho dos processos em parceria com EPS e donos 

dos processos. 

Nível 

Operacional: 

Equipe Temporária 

do EPS (Donos de 

Processos) 

Executa atividades de melhoria de processos e gestão do dia a dia. Se 

responsabiliza pelos processos críticos que impactam a sua unidade e 

pelos processos não críticos publicados por servidores de sua unidade. 

Multiplicadores 

Servidores capacitados pelo EPS para disseminar a cultura BPM, 

auxiliar no controle de desempenho e conformidade, modelar e 

publicar processos não críticos. 

Executores Executar os processos. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

No que se refere à composição da equipe permanente do EPS, entende-se que esta 

deve possuir entre 3 e 5 servidores lotados no EPS, com as seguintes áreas de formação: 

‘Engenharia de Produção’, ‘Administração’ ou ‘Curso da área de TI’. Pode incluir estagiários 

ou bolsistas para auxílio em projetos de melhoria. A estrutura interna de gestão do EPS deve 

englobar as seguintes áreas de atuação e responsabilidades, conforme quadro 46. 
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Quadro 46 – Áreas de atuação e responsabilidades da equipe permanente do EPS 

Áreas de atuação e responsabilidades da equipe permanente do EPS: 

Diretor do 

EPS 

Executar atividades de gestão da estratégia e suporte ao EPS: desenvolver modelo BPM, 

manter sistemas do EPS, preparar e equipe, manter o plano de comunicação, entre outras 

questões. 

Analistas de 

Processos 
Coordenar os projetos de melhoria e a gestão do dia a dia. 

Analista de TI Atuar junto ao DTI nos projetos que demandarem informatização dos processos. 

Estagiários Auxiliar os analistas de processos nos projetos de melhoria. 

Secretária 

Geral 
Auxiliar o Diretor do EPS no que for necessário. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Quanto à variável transparência do EPS, propõe-se que a equipe de gestão do EPS 

publique informações nas seguintes mídias: (i) site da IPES, (ii) em site específico do EPS 

com livre acesso e (iii) em redes sociais como facebook. No quadro 47, listam-se as 

informações que devem ser publicadas em cada mídia. 

Quadro 47 – Informações que devem ser publicadas pelo EPS da IPES 

Informações que devem ser publicadas pelo EPS: 

Site da IPES: 

Legislação do EPS ou Política de governança BPM; 

Publicidade sobre os ganhos que o EPS promove na IPES (mostrando evolução em índices de 

gestão econômicos, ambientais e sociais). 

Site do EPS: 

Informações institucionais do EPS (história, quem somos, equipe, missão, visão, valores); 

Modelo de governança e gestão de processos sustentáveis: MGGPS; 

Serviços prestados pelo EPS (modelos de documentos, tecnologias e material de orientação); 

Agenda de eventos e treinamento promovidos pelo EPS; 

Portfólio de processos mapeados da IPES; 

Avisos ou notícias do EPS; 

Contato do EPS. 

Mídias 

Sociais: 

Publicidade sobre os ganhos que o EPS promove na IPES (mostrando evolução em índices de 

gestão econômicos, ambientais e sociais); 

Agenda de eventos BPM e treinamento promovidos pelo EPS, avisos ou notícias. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Portanto, definida estas questões iniciais acerca do MGGPS, na próxima subseção 

detalham-se as variáveis relacionadas à gestão do EPS na IPES. Busca-se evidenciar como o 

EPS deverá atuar, quais processos o envolvem, as tecnologias utilizadas e documentos 

envolvidos em cada processo. 
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5.2 Gestão do EPS na IPES 

Nesta subseção, propôs-se expor e caracterizar as seguintes variáveis estruturantes 

do MGGPS, relacionadas a aspectos de gestão do EPS: 

 Descrição dos processos que envolvem o EPS na IPES; 

 Tecnologias de apoio ao EPS na IPES; 

 Documentos envolvidos na gestão do EPS. 

Propôs-se inicialmente agrupar as diversas atribuições do EPS descritas na 

subseção anterior em uma estrutura de gestão do EPS, para ilustrar os principais processos 

que este deve executar na IPES, conforme figura 15. 

Figura 15 – Estrutura de gestão ou processos do EPS na IPES 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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documentos envolvidos e as (v) tecnologias de apoio. No quadro 48 apresenta-se a 

caracterização dos processos vinculados ao serviço de Gestão da Estratégia do EPS. 

Quadro 48 – Caracterização dos processos de gestão da estratégia do EPS 

Serviço de Gestão da Estratégia: 

 Processo: Provisão de Governança 

 Objetivo: Planejar e prover a governança BPM na IPES, executando ações para atualizar a política BPM, 

alinhar a estratégia e definir metas a cada ciclo de gestão, atualizar a arquitetura de processos e sensibilizar 

demais unidades organizacionais sobre a importância da gestão BPM na IPES. 

 Atores Envolvidos: EPS; Alta Administração. 

 Descrição das Principais Atividades:  

1. EPS deve criar ou atualizar o MGGPS a cada ciclo de gestão para definir ou redefinir padrões, regras e 

políticas que regem o gerenciamento de processos na IPES, alinhando a estratégia e definindo metas. Utilizar 

relatório de benchmarking para atualizar MGGPS e criar plano de metas. 

2. EPS deve criar ou atualizar a arquitetura de processos da IPES: a cadeia de valor da IPES, os 

macroprocessos e o inventário de processos críticos e não críticos da IPES a cada ciclo de gestão. 

3. Alta Administração deve validar os resultados do EPS. 

4. EPS deve difundir conceitos, métodos e abordagens BPM através de eventos, cursos, palestras, seminários, 

workshops, com foco em sensibilizar demais unidades funcionais da IPES. 

 Documentos envolvidos: Relatório de Benchmarking; Cadeia de Valor; Inventário de processos críticos; 

Plano de metas. 

 Tecnologias de apoio: Benchmarking; Reuniões. 

 Processo: Gestão do Portfólio de Projetos BPM 

 Objetivo: Definir e priorizar os projetos BPM a serem executados no período para mapear e otimizar os 

processos críticos da IPES, com foco na gestão sustentável. 

 Atores Envolvidos: EPS; Alta Administração; Pró-reitorias, Diretorias Funcionais; Donos de Processos. 

 Descrição das Principais Atividades: 

1. Com base na definição dos processos críticos da IPES e de requisições de projetos BPM aprovados pela alta 

gestão ou solicitados de ofício, EPS deve criar a Pré-lista de projetos BPM a serem executados no período, 

priorizando aqueles casos que podem envolver automação web (deve-se mostrar os possíveis benefícios de 

cada projeto à alta gestão, uma visão de futuro, para que esta possa priorizar os projetos).  

2. Alta Administração deve priorizar os projetos a serem executados no período, com foco na promoção da 

gestão sustentável. 

3. EPS deve consolidar o portfólio de projetos aprovados para o período e divulgar cronograma. 

4. Pro-reitorias envolvidas devem planejar os recursos necessários e se programar para patrocinar os projetos. 

5. EPS, com respaldo da Alta Administração, deve atualizar o cronograma por conveniência ou oportunidade, 

sempre que surgir necessidade de urgência. 

6. EPS deve controlar o andamento dos projetos, identificando em qual fase do ciclo de melhoria cada projeto 

se encontra.  

 Documentos envolvidos: Requisição de projetos BPM; Pré-lista de Projetos BPM aprovados; Cronograma 

de Projetos BPM para o período.  
 Tecnologias de apoio: Planilha para controlar andamento dos projetos; Reuniões. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Já no quadro 49, apresenta-se a caracterização dos processos vinculados ao 

serviço de ‘melhoria de processos’ do EPS. Destacam-se que os projetos de melhoria BPM 

são solicitados de ofício (por vontade do Comitê de Gestão ou da alta administração) ou por 

demanda de unidades organizacionais (se aprovados pela alta administração). Estes projetos 

podem englobar todos os processos descritos, ou apenas alguns destes. Por exemplo, 

determinados projetos demandarão apenas os processos de mapeamento, homologação e 

publicação, sem incluir as etapas de otimização e implantação: denominados ‘Projetos AS IS’. 
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Já outros incluirão apenas os processos de otimização, implantação, homologação e 

publicação, sem incluir a etapa de mapeamento (já realizada anteriormente), denominados 

como ‘Projetos TO BE’. Se englobar tudo, será ‘Projeto AS IS - TO BE’. 

Ressalta-se que estes projetos BPM serão executados pelo EPS e demais atores  

junto aos processos críticos da IPES, contudo nada impede que as próprias unidades 

organizacionais mapeiem seus processos ‘não críticos’ e busquem publicá-los na web, desde 

que o dono de processos vinculado à unidade se responsabilize por estes modelos. O EPS, 

através do processo ‘Promover a cultura BPM’ do serviço de gestão do dia a dia, oferecerá 

cursos de capacitação para os servidores que quiserem mapear seus processos ‘não críticos’, 

contudo, quando desejarem publicá-los na web dever-se-á enviar os modelos ao EPS para que 

este execute o processo ‘homologação e publicação’. 

Logo, há quatro cenários de atuação quanto ao serviço ‘melhoria de processos’: 

 Projetos AS IS: engloba etapas de mapeamento, homologação e publicação de 

processos críticos. 

 Projetos TO BE: engloba etapas de otimização, implantação, homologação e 

publicação de processos críticos.  

 Projetos AS IS - TO BE: engloba todas as etapas, atuando-se nos processos 

críticos.  

 EPS executar apenas etapa de homologação e publicação para processos não 

críticos (desde que o dono de processos da unidade se responsabilize). 

No quadro 49 detalha-se cada processo vinculado ao serviço de melhoria de 

processos do EPS. 

Quadro 49 – Caracterização dos processos de melhoria do EPS 

Serviço de Melhoria de Processos: 

 Processo: Mapeamento AS IS 

 Objetivo: Mapear os processos críticos da IPES, com foco em identificar responsáveis, procedimentos, 

sistemas, documentos, problemas, possíveis indicadores de desempenho e oportunidades de melhoria. 

 Atores Envolvidos: EPS, Diretores, Alta administração, Dono de Processos. 

 Descrição das Principais Atividades:  

1. Projeto consta no portfólio do período ou Diretores ou Alta administração solicitam projeto de urgência; 

2. EPS cria termo de abertura de projeto e envolvidos assinam para oficializar o trabalho.  

3. EPS treina os donos dos processos; 

4. Donos de processos analisam o negócio onde o processo está inserido e realizam entrevistas junto aos 

envolvidos para mapeá-los. Nesta atividade, cria-se a ficha cadastral do processo, fluxogramas e manuais ou 

Procedimentos Operacionais Padrões (POP’s); 

5. Os modelos são encaminhados para etapa de ‘homologação e publicação’ ou etapa de ‘otimização TO BE’. 

 Documentos envolvidos: Termo de Abertura de Projeto; Ficha Cadastral do Processo; Diagrama AS IS; 

Procedimento Operacional Padrão. 

 Tecnologias de apoio: Bizagi modeler; reuniões; observação in loco.  

 Processo: Análise e Otimização TO BE 
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Serviço de Melhoria de Processos: 

 Objetivo: Análise da situação atual e promover otimização no processo através de redefinição de fluxo de 

valor e automação web, ou apenas por redefinição de fluxo de valor (caso o processo já seja eletrônico). 

 Atores Envolvidos: EPS; Diretoria de TI. 

 Descrição das Principais Atividades:  

1. EPS deve abrir projeto para otimização TO BE ou continuar projeto AS IS - TO BE. 

2. EPS deve analisar os problemas do modelo AS IS, as possíveis soluções, indicadores associados e estimar 

os possíveis ganhos obtidos com a transformação TO BE.  

3. EPS deve verificar se a otimização será por redefinição de fluxo de valor e automação web, ou se será 

apenas redefinição de fluxo de valor (caso o processo já seja eletrônico), e criar um modelo TO BE.  

4. O Modelo TO BE é enviado à Diretoria de TI para que esta possa criar ou realizar alterações no sistema e 

executar testes pilotos da solução para saber se a transformação é eficaz.  

4.1. Se não for eficaz, volta-se a etapa anterior para criar novo diagrama TO BE. 

4.2. Se for eficaz, deve-se executar etapa de ‘implantação de novos sistemas’. 

 Documentos envolvidos: Termo de Abertura de Projeto; Formulário de Análise de Processos; Diagrama 

TO BE. 

 Tecnologias de apoio: Bizagi modeler; reuniões. 

 Processo: Implantação de Novos Sistemas 

 Objetivo: Promover ajustes normativos e estruturais para implantar novos sistemas que visem a automação 

web dos processos da IPES, divulgar, treinar executores. 

 Atores Envolvidos: EPS; Alta Administração; Diretoria de TI; Dono do processo; Executores. 

 Descrição das Principais Atividades:  

1. EPS deve dar continuidade ao projeto TO BE ou projeto AS IS – TO BE. 

2. EPS deve criar proposta de resolução normativa para o novo processo e plano de ação para coordenar a 

implantação, incluindo ajustes nas instalações, equipamentos, softwares, treinamentos para equipe executora e 

dono do processo etc. 

3. EPS deve executar o plano de ação. 

5. Alta administração deve aprovar resolução normativa do novo processo. 

6. EPS deve executar programas de divulgação da solução. 

7. Diretoria de TI deve por novo sistema em operação. 

8. Diagrama TO BE, resolução normativa e POP’s da nova solução são encaminhados para etapa de 

‘homologação e publicação’. 

 Documentos envolvidos: Plano de ação para Implementação; Resolução normativa do processo. 

 Tecnologias de apoio: Reuniões. 

 Processo: Homologação e Publicação 

 Objetivo: Oficializar os modelos padrões (AS IS ou TO BE) responsabilizando os envolvidos e publicá-los 

na web com livre acesso; dar apoio assistido aos executores. 

 Atores Envolvidos: EPS; Pro-reitorias; Diretorias. 

 Descrição das Principais Atividades:  

1. EPS deve continuar projeto AS IS, continuar o projeto TO BE ou executar etapa para homologar e publicar 

processos não críticos de unidades funcionais. 

2. EPS valida ou não os diagramas e POP’s elaborados pelos donos de processos ou executores, se encontrar 

problemas nos padrões os responsáveis devem corrigir; 

3. Dono do processo e os demais envolvidos devem assinar termo de responsabilidade. 

4. EPS deve publicar os processos modelados na web. 

5. Dono do processo deve dar apoio continuado à equipe executora. 

 Documentos envolvidos: Cheklist de Homologação; Termo de Responsabilidade; Ficha Cadastral do 

Processo; Diagrama AS IS ou TO BE; POP’s e Anexos; Figuras que ilustram como publicar processos na 

web.  

 Tecnologias de apoio: Bizagi Modeler; Servidor da IPES; Reuniões. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

No quadro 50, apresenta-se a caracterização dos processos vinculados ao serviço 

de ‘suporte ao EPS’. 
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Quadro 50 – Caracterização dos processos de suporte ao EPS 

Serviço de Suporte ao EPS: 

 Processo: Gestão do Portfólio de Processos Mapeados 

 Objetivo: Manter atualizada a arquitetura de processos da IPES, prover visibilidade e controlar o portfólio 

de processos mapeados e publicados e desenvolver continuamente o portal de publicação. 

 Atores Envolvidos: EPS 

 Descrição das Principais Atividades:  

1. EPS deve prospectar junto às demais unidades funcionais da IPES se há processos críticos ou não críticos 

ainda não catalogados e atualizar o inventário de processos da instituição. Esta lista faz parte da arquitetura de 

processos da IPES, logo vincula-se à cadeia de valor e aos macroprocessos da IPES e funciona como um mapa 

de relacionamentos, indicando todos os envolvidos em cada processos (de forma sistêmica) e os respectivos 

donos de cada processo. 

2. EPS deve controlar o portfólio de processos mapeados e publicados na web, verificando os padrões de 

modelagem, possíveis modelos desatualizados (que devem ser remodelados pelos respectivos donos de 

processos), quais processos estão sendo controlados por indicadores, se o processo recebeu sugestões de 

otimização por algum colaborador da IPES etc. 

3. EPS de ofício ou por solicitação deve abrir novos projetos BPM, caso atualizações ou otimizações nos 

modelos sejam necessárias, logo deve retirar do portal web os processos obsoletos que são foco de 

transformação, até que se finalizem os trabalhos e publiquem-se os processos otimizados.  

4. EPS deve desenvolver continuamente seu servidor web para facilitar a visibilidade e o entendimento dos 

processos a todas na IPES, buscando desenvolver inclusive vídeos explicativos. 

 Documentos envolvidos: Inventário de Processos críticos da IPES; Portfólio de Processos Publicados. 

 Tecnologias de apoio: Planilha para controlar o portfólio de processos publicados.  

 Processo: Gestão de Sistemas do EPS 

 Objetivo: Avaliar a maturidade, desenvolver métodos de gestão do EPS, realizar benchmarking para 

aprimorar seus sistemas de forma contínua e gerir a estratégia de comunicação interna e externa. 

 Atores Envolvidos: EPS 

 Descrição das Principais Atividades:  

1. EPS deve elaborar ou atualizar sua estrutura de gestão, mapear e publicar os processos que o envolvem na 

IPES. Elaborar protocolos, documentos e escolher tecnologias que possibilitem a execução de suas atividades. 

2. EPS deve realizar benchmarking junto a referências internas e externas (outras IPES) para aprimorar seus 

processos de gestão de forma contínua. 

3. EPS deve avaliar a maturidade do seu modelo de gestão. 

4. EPS deve gerir a estratégia de comunicação, com foco em comunicar à comunidade interna e externa sobre 

a evolução da gestão BPM na IPES, por exemplo, publicar informações sobre resultados do EPS no site da 

IPES. 

 Documentos envolvidos: Relatório de Benchmarking; Estrutura de gestão do EPS (Contendo diagramas, 

POP’s e anexos dos processos que envolvem o EPS na IPES); Plano de Comunicação do EPS; Diagnóstico 

de Maturidade do EPS. 

 Tecnologias de apoio: Benchmarking, Reuniões; Bizagi Modeler. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Por fim, no quadro 51, apresenta-se a caracterização dos processos vinculados ao 

serviço de ‘Gestão do dia a dia’ do EPS. 

Quadro 51 – Caracterização dos processos de gestão do dia a dia do EPS 

Serviço de Gestão do dia a dia: 

 Processo: Promoção da Cultura BPM 

 Objetivo: Difundir conceitos BPM e capacitar servidores da IPES para mapearem seus processos críticos e 

não críticos e publicá-los na web, promovendo a gestão do conhecimento e a cultura BPM na IPES. 

 Atores Envolvidos: EPS; Dono de Processos; Diretores Funcionais; Executores. 

 Descrição das Principais Atividades:  

1. EPS deve agir de ofício (de forma periódica) ou a pedido de Diretores Funcionais para realizar cursos de 

capacitação sobre conceitos BPM e modelagem de processos com foco em capacitar os servidores (donos de 

processos e executores) da IPES a modelar seus processos críticos e ‘não críticos’ e publicá-los na web. 

2. Executores que quiserem publicar seus processos ‘não críticos’ na web devem enviá-los ao EPS para que 
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Serviço de Gestão do dia a dia: 

este execute o processo de ‘homologação e publicação’.  

3. EPS deve oferecer apoio metodológico e suporte ferramental contínuo aos donos de processos, diretores e 

executores funcionais da IPES. 

 Documentos envolvidos: Plano de Capacitações do EPS. 

 Tecnologias de apoio: Projetor; Powerpoint; Plataforma de cursos EAD.  

 Processo: Avaliação de Conformidade 

 Objetivo: Avaliar a execução dos processos críticos e a conformidade dos modelos publicados, se os 

modelos estão atualizados, os riscos da falta de conformidade e gerenciar ações para garantir conformidade. 

 Atores Envolvidos: Comitê de Gestão; Donos de Processos; Alta Administração; EPS. 

 Descrição das Principais Atividades:  

1. Donos de Processos devem realizar auditorias internas mensais para avaliar a conformidade de ‘seus 

processos’, ou seja, se os modelos publicados na web estão sendo seguidos ou não e o motivo disto. Se os 

padrões não estiverem sendo seguidos, deve-se identificar a causa da falta de conformidade (se é falhar na 

execução ou falha nos padrões planejados), os riscos associados e criar planos de ação para corrigir falhas 

pontuais de execução ou solicitar novo projeto BPM para reformular os padrões do processo.  

2. Donos de Processos devem apresentar o resultado das auditorias nas reuniões mensais do comitê de gestão 

de processos. Nestas reuniões, com a participação do EPS e de todos os donos de processos da IPES, cada 

dono de processos deverá expor a situação atual de ‘seus processos’ (se os modelos estão atualizados, se é 

necessário corrigir falhas pontuais ou se é necessário novo projeto BPM de transformação). Logo, a cada 

reunião, será passado a limpo a situação de todos os processos críticos da IPES. 

2.1. Se precisar de melhorias pontuais, dono do processo deve realizar ações para corrigir o problema. 

2.2. Processos falhos que demandem novos projetos BPM para transformação dos padrões devem ser enviados 

à alta administração para esta priorizar se estes são de urgência ou não. Se for de urgência, EPS deve 

incorporar o projeto no cronograma de projetos do período, se não deverá alocá-lo no cronograma do período 

seguinte. Logo, deve-se executar o processo ‘Gestão do Portfólio de Projetos’. 

3. EPS deve condensar as informações apresentadas nas reuniões com foco em publicar no seu portal web um 

relatório de conformidade mensal para expor a adequação dos processos críticos. Processos não conformes que 

demandem novos projetos de transformação devem ser retirados do portal web, até que se resolva o problema 

e garanta a conformidade novamente. Logo, deve-se executar o processo ‘gestão do portfólio de processos’.  

 Documentos envolvidos: Formulário para Avaliar conformidade; Planos de Ação; Formulário de 

Requisição de Projeto; Relatório de Conformidade e Desempenho. 

 Tecnologias de apoio: Reuniões. 

 Processo: Avaliação de Desempenho 

 Objetivo: Definir, monitorar e analisar indicadores de desempenho para todos os processos críticos da IPES 

e gerenciar ações para garantir a melhoria contínua. 

 Atores Envolvidos: Comitê de Gestão; Dono de processos; Alta Administração; EPS. 

 Descrição das Principais Atividades:  

1. Após identificado os indicadores de desempenho junto aos processos críticos analisados e otimizados pelo 

EPS no processo ‘Otimização TO BE’, os donos de processos devem elaborar um painel de indicadores de 

desempenho e executar ações para viabilizar o registro de dados de desempenho pelos executores dos 

processos. Criar formulários de coleta, treinar executores etc. 

2. Donos de processos devem apresentar os dados de desempenho de ‘seus processos’ mensalmente nas 

reuniões de gestão do comitê. Apresentando aqueles casos com desempenho excelente, satisfatório e ruim; 

quais processos precisam de melhorias pontuais para corrigir falhas dos executores e quais processos precisam 

de transformação através de novo projeto BPM. 

2.1. Se precisar de melhorias pontuais, dono do processo deve realizar ações para corrigir o problema. 

2.2. Processos de desempenho ruim que demandem novos projetos BPM devem ser enviados à alta 

administração para esta priorizar se estes são de urgência ou não. Se for de urgência, EPS deve incorporar o 

projeto no cronograma de projetos do período, se não deverá alocá-lo no cronograma do período seguinte. 

Logo, deve-se executar o processo ‘Gestão do Portfólio de Projetos’. 

3. EPS deve condensar dados apresentados por todos os donos de processos e publicar um relatório de 

desempenho mensal no seu portal web. Processos que demandarem novos projetos de transformação devem 

ser retirados do portal web, até que se resolvam os problemas e publique-se novo processo otimizado. Logo, 

deve-se executar o processo ‘Gestão do Portfólio de Processos’. 

 Documentos envolvidos: Painel de Indicadores de Desempenho; Planos de Ação; Formulário de Requisição 

de Projeto; Relatório de Conformidade e Desempenho. 

 Tecnologias de apoio: Reuniões.  

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Em apêndice, traz-se os modelos dos documentos a serem utilizados nos 

processos do EPS, conforme a relação exposta no quadro 52. 

Quadro 52 – Localização dos modelos de documentos a serem utilizados pelo EPS 

Serviços: Documentos: Localização do Modelo: 

Gestão da 

Estratégia: 

Relatório de benchmarking para criar modelo de governança Apêndice A 

Cadeia de valor Apêndice B 

Inventário de processos da IPES Apêndice C 

Plano de metas Apêndice D 

Formulário de Requisição de projetos BPM Apêndice E 

Pré-lista de projetos BPM Aprovados Apêndice F 

Cronograma de projetos BPM para o período Apêndice G 

Melhoria de 

Processos: 

Termo de abertura do projeto BPM Apêndice H 

Ficha cadastral do processo Apêndice I 

Exemplo de coleta de dados e criação do diagrama AS IS Apêndice J 

Procedimento Operacional Padrão (POP) Apêndice K 

Fomulário de análise do processo Apêndice L 

Exemplo de análise e criação do diagrama TO BE Apêndice M 

Plano de ação para implementação Apêndice N 

Checklist de homologação Apêndice O 

Figuras que ilustram como publicar processos na web Apêndice P 

Termo de responsabilidade Apêndice Q 

Suporte ao 

EPS: 

Portfólio de processos publicados Apêndice R 

Diagnóstico de maturidade do EPS Apêndice S 

Plano de comunicação do EPS Apêndice T 

Gestão do 

dia a dia: 

Plano de capacitações do EPS Apêndice U 

Formulário para avaliar conformidade Apêndice V 

Painel de indicadores de desempenho Apêndice W 

Relatório de conformidade e desempenho Apêndice X 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Na subseção seguinte, explica-se as últimas variáveis do MGGPS, que visam a 

definir como se dará a evolução e a sustentabilidade do modelo na IPES através das ações do 

EPS. Propõe-se que o EPS execute seus serviços na IPES por etapas, seguindo um modelo de 

maturidade pré-definido no MGGPS e que este controle indicadores de desempenho acerca de 

suas ações para saber se o EPS está ou não atingido os objetivos propostos para cada fase de 

maturidade planejada. 
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5.3 Evolução e Sustentabilidade do MGGPS 

Nesta subseção, propôs-se expor e caracterizar as seguintes variáveis estruturantes 

do MGGPS, relacionadas à evolução e à sustentabilidade BPM na IPES: 

 Estágios maturidade em BPM que o EPS busca promover; 

 Objetivos do EPS; 

 Indicadores de desempenho do EPS. 

Com relação à primeira variável, propôs-se definir os estágios de maturidade que 

o EPS busca promover na IPES conforme o exposto no quadro 53. Realizou-se esta divisão 

em estágios de maturidade para possibilitar dividir o trabalho do EPS conforme a prioridade e 

a precedência das ações BPM e possibilitar avaliar se este está ou não atingindo as metas 

propostas para cada período. Portanto, recomenda-se que o EPS em seus primeiros ‘anos de 

vida’ foque sua atuação em um escopo pequeno de ações e vá incorporando novas funções à 

medida que a equipe do EPS e os colaboradores da IPES atinjam maturidade suficiente para 

tal. Logo, o EPS não deve executar todos os processos e serviços BPM – caracterizados na 

seção anterior – simultaneamente, a atuação do escritório deve respeitar os períodos de 

maturidade planejados para possibilitar o controle sobre as entregas do MGGPS e avaliar a 

evolução BPM na IPES. Na figura 16, ilustra-se os três níveis de maturidade propostos. 

Figura 16 – Níveis de maturidade em BPM propostos pelo MGGPS 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

1) Não há Governança 

nem Gestão BPM na IPES 

2) EPS difusor da Cultura 

BPM, da Gestão do 

Conhecimento e 

Transparência 

 

 

3) EPS difusor da Gestão 

Pública Sustentável 
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No quadro 53, expõe-se para cada estágio de maturidade proposto o contexto da 

IPES, os serviços BPM, os envolvidos e os resultados esperados para cada estágio. 

Quadro 53 – Descrição dos estágios de maturidade em BPM propostos pelo MGGPS 

ESTÁGIO 1 - Não há Governança nem Gestão BPM na IPES: 

Contexto: Não há governança BPM nem EPS na IPES. 

Serviços 

BPM: 

 Gestão da Estratégia: Busca-se criar um projeto para estruturar o EPS e desenvolver o 

modelo de governança BPM da IPES. 

 Melhoria de Processos: não tem.  

 Gestão do dia a dia: não tem. 

 Suporte ao EPS: Busca-se definir modelo de gestão do EPS. 

Envolvidos: Gestores da IPES. 

Resultados: EPS criado na IPES; Modelo de governança e de gestão BPM definidos. 

ESTÁGIO 2 - EPS difusor da Cultura BPM, da Gestão do Conhecimento e Transparência: 

Contexto: 
O EPS atua de oficio e por demanda como consultor interno. Unidades de negócio da IPES 

gradativamente participam dos projetos BPM e começam a entender o valor das ações BPM. 

Serviços 

BPM: 

 Gestão da Estratégia: Busca-se criar a arquitetura de processos da IPES, difundir conceitos 

BPM e criar o cronograma de projetos BPM priorizando-se projetos AS IS. 

 Melhoria de Processos: Foco em mapear todos os processos críticos da IPES; identificar 

indicadores de desempenho associados às falhas dos processos AS IS; homologar e 

publicar os processos. 

 Gestão do dia a dia: Foco em capacitar donos de processos; em corrigir falhas pontuais de 

execução dos processos; viabilizar ações para registrar dados sobre os indicadores de 

desempenho dos processos. 

 Suporte ao EPS: Foco em controlar e publicar o portfólio de processos críticos mapeados 

e publicados; em gerir a estratégia de comunicação do EPS e avaliar sua maturidade. 

Envolvidos: EPS; Diretores administrativos e acadêmicos; Donos de Processos. 

Resultados: 

Definição da cadeia de valor e do inventário de processos críticos da IPES; Todos os 

processos críticos mapeados, homologados e publicados pelo EPS na web; Indicadores de 

desempenho e formas de medi-los identificados; Todos os donos de processos capacitados; 

Executores registrando dados sobre o desempenho para todos os processos críticos 

publicados; Portfólio de processos críticos é atualizado mensalmente na página do EPS; 

Estratégia de comunicação é definida e avaliada a cada período; Avaliação da maturidade do 

EPS é apresentada à alta gestão ao fim de cada período. 

ESTÁGIO 3 - EPS difusor da Gestão Pública Sustentável: 

Contexto: 

O EPS é visto como o principal responsável por normatizar e coordenar as ações BPM na 

organização, com foco em realizar ações de controle, otimização e informatização. Unidades 

de negócio devem dar suporte aos projetos do EPS. 

Serviços 

BPM: 

 Gestão da Estratégia: Busca-se atualizar a arquitetura de processos continuamente, 

difundir conceitos BPM e definir metas para cada ciclo de gestão; aprimorar o cronograma 

de projetos priorizando-se projetos TO BE ou AS IS - TO BE. 

 Melhoria de Processos: Foco em atualizar os modelos continuamente; em criar sistemas 

para informatizar processos críticos, executar projetos de implantação e dar apoio 

assistido; em homologar e publicar processos críticos e não críticos da IPES. 

 Gestão do dia a dia: Foco em capacitar todos os servidores da IPES; corrigir falhas de 

execução e falhas nos padrões dos processos (inconformidades); foco em controlar e 

publicar indicadores de desempenho para todos os processos críticos da IPES. 

 Suporte ao EPS: Foco em controlar e publicar o portfólio de processos críticos e ‘não 

críticos’ mapeados e publicados; avaliar e aprimorar os sistemas do EPS continuamente.  

Envolvidos: Todos atores definidos no MGGPS.  

Resultados: 

Atualização contínua da arquitetura de processos, do cronograma de projetos BPM e do 

plano de metas para cada período; Homologar e publicar processos críticos e não críticos da 

IPES e atualizar diagramas continuamente; Informatizar todos os processos críticos da 

IPES; Capacitar todos os servidores da IPES; Controlar conformidade e indicadores de 

desempenho dos processos críticos pelo relatório de conformidade e de desempenho; 

Portfólio de processos críticos e ‘não críticos’ é atualizado mensalmente na página do EPS. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Para se avaliar a maturidade BPM da IPES, criou-se um sistema de diagnóstico de 

maturidade ou uma escala de maturidade para os processos do EPS, conforme exposto no 

quadro 54. Neste sistema, cada processo do EPS exposto em sua estrutura de gestão evolui 

conforme os estágios de maturidade definidos pelo MGGPS: inicial (1), intermediário (2) e 

final (3). Veja que no nível inicial de maturidade, o EPS executa poucos serviços BPM e, após 

atingir os resultados desejados, este deve ampliar seu escopo de atuação gradativamente até 

chegar no nível 3 de maturidade: estágio em que este executará plenamente todos os 

processos de sua estrutura de gestão. Logo, no nível 3, o MGGPS atingirá a maturidade final 

denominada ‘EPS Difusor da Gestão Pública Sustentável’. Esta divisão por maturidade 

possibilita a avaliação da amplitude e da a eficácia dos serviços prestados pelo EPS. 

Quadro 54 – Escala de Maturidade dos Serviços e Processos do EPS 

Escala de Maturidade dos Serviços e Processos do EPS: 

Tipo de 

Serviço: 
Processos do EPS: Nível 1: Nível 2: Nível 3: 

Gestão da 

Estratégia: 

Provisão de 

Governança 

Criar projeto para 

estruturar EPS e 

desenvolver 

modelo de 

governança. 

Criar a Arquitetura 

dos Processos e 

Difundir Conceitos. 

Atualizar padrões 

continuamente e definir 

metas a cada ciclo de 

gestão. 

Gestão do Portfólio de 

Projetos 
Não tem. 

Criar cronograma de 

projetos aprovados, 

priorizando-se 

projetos AS IS. 

Aprimorar o 

cronograma, 

priorizando-se projetos 

TO BE ou AS IS - TO 

BE.  

Melhoria de 

Processos: 

Mapeamento AS IS Não tem. 

Foco em mapear todos 

os processos críticos 

da IPES. 

Foco em atualizar os 

modelos continuamente. 

Otimização TO BE Não tem. 

Foco identificar 

indicadores de 

desempenho associado 

às falhas do AS IS. 

Foco em criar sistemas 

para informatizar 

processos críticos. 

Implantação de Novos 

Sistemas 
Não tem. Não tem.  

Foco em executar 

projetos de implantação 

e dar apoio assistido. 

Homologação e 

Publicação 
Não tem. 

Foco em homologar e 

publicar processos 

críticos da IPES. 

Foco em homologar e 

publicar processos 

críticos e não críticos da 

IPES. 

Gestao do 

Dia a Dia: 

Promoção da Cultura 

BPM 
Não tem. 

Foco em realizar 

cursos para capacitar 

donos de processos. 

Foco em realizar cursos 

para capacitar todos os 

servidores da IPES. 

Avaliação de 

Conformidade 
Não tem. 

Foco em corrigir 

falhas pontuais de 

execução.  

Foco em controlar a 

conformidade de todos 

os processos críticos, 

para corrigir falhas de 

execução e nos padrões 

dos processos. 

Avaliação de 

Desempenho 
Não tem. 

Viabilizar o registro 

dados sobre 

indicadores. 

Controlar indicadores de 

desempenho de todos os 

processos críticos. 
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Escala de Maturidade dos Serviços e Processos do EPS: 

Tipo de 

Serviço: 
Processos do EPS: Nível 1: Nível 2: Nível 3: 

Suporte ao 

EPS: 

Gestão do Portfólio de 

Processos 
Não tem. 

Foco em controlar 

processos críticos 

publicados. 

Foco em controlar 

processos críticos e ‘não 

críticos’ publicados. 

Gestão de Sistemas do 

EPS 

Definir processos 

de gestão do EPS. 

Gerir estratégia de 

comunicação do EPS e 

avaliar maturidade. 

Avaliar maturidade e 

aprimorar sistemas do 

EPS continuamente. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Quanto às variáveis ‘objetivos’ e ‘indicadores de desempenho’ do EPS, definiu-se 

os seguintes critérios, conforme quadro 55. Estes indicadores representam outra forma de se 

avaliar a atuação do EPS e evidenciar se este está evoluindo ou não conforme os níveis de 

maturidade planejados. É possível avaliar a eficiência dos serviços prestados pelo EPS. 

Quadro 55 – Objetivos e Indicadores de Desempenho do EPS 

Objetivo do EPS: Indicadores de Desempenho: 

Promover a cultura 

BPM  

Quantidade de eventos BPM realizados por ano? 

Quantidade de servidores capacitados? 

Promover a Gestão 

do Conhecimento 
Quantidade de processos mapeados e publicados por ano? 

Promover a 

Transparência 
Há site com livre acesso para se publicar os resultados do EPS? 

Promover a Gestão 

Sustentável 

Quantidade de processos otimizados por ano? 

Quantidade de processos monitorados por indicadores de desempenho por ano? 

Quantidade processos informatizados por ano? 

Economia Financeira com a transformação dos processos por ano? 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Como os objetivos do EPS estão alinhados aos níveis de maturidade, é possível 

analisar os indicadores de desempenho associados aos processos do EPS a cada ciclo de 

gestão para identificar o nível de maturidade em BPM que a IPES se encontra (1, 2 ou 3) e 

saber o desempenho da atuação do EPS: se esta foi efetiva ou não no período analisado.  

Portanto, quando o EPS atingir o nível 3 de maturidade, denominado ‘EPS 

Difusor da Gestão Pública Sustentável’, este deverá executar todos os seus serviços de forma 

plena (estratégicos, melhoria, dia a dia e suporte) e deverá controlar dados sobre todos os 

indicadores de desempenho propostos. Quando atingir este nível, poder-se-á avaliar a eficácia 

e a eficiência dos serviços prestados pelo EPS à IPES e, finalmente, avaliar de forma plena a 

efetividade do MGGPS proposto neste trabalho. 



135 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com relação ao problema inicial da pesquisa – qual modelo de governança e 

gestão BPM pode vir a maximizar os benefícios de um escritório de processos em uma IPES, 

sob a ótica da gestão pública sustentável? – e aos objetivos propostos, ressaltam-se as 

seguintes considerações: 

 Todas as variáveis estruturantes de um EP identificadas na literatura são 

pertinentes ao contexto de IPES; no entanto, identificaram-se algumas 

variáveis específicas não contempladas na literatura, a saber: ‘Plano de ação ou 

procedimentos para criação do EP na IPES’; ‘Definições da legislação do EP 

ou da política de governança BPM’; ‘Equipe do EP (Número de servidores, 

área de formação e atuação)’; Transparência (Estratégias de comunicação)’; 

‘Definição dos processos que envolvem o EP na IPES’; ‘Documentos 

envolvidos na gestão BPM de IPES’ e ‘Periodicidade da atualização do modelo 

de governança’. 

 Muitas características relacionadas às variáveis estruturantes contempladas no 

MGGPS foram específicas ao contexto de IPES. São expertises empregadas na 

prática pelos múltiplos casos pesquisados e importantes para o sucesso de 

projetos de estruturação de EP’s em IPES. 

 Para promover a gestão pública sustentável, deve-se controlar e otimizar 

processos organizacionais associados aos serviços públicos prestados pelas 

entidades, não apenas sob a ótica econômica (reduzindo custos, tempo etc.), 

mas também sob a ótica ambiental (reduzindo utilização de papel, toner, 

combustível etc.) e social (ampliando a transparência, o acesso à comunidade 

etc.). Neste sentido, a criação de um EP é essencial para fornecer serviços 

estratégicos, de otimização e de controle. 

 Para definir a sustentabilidade de um EP e avaliar efetividade de modelos de 

governança e gestão BPM a ele atrelados, fez-se necessário analisar 

indicadores de desempenho dos processos e serviços BPM ofertados pelos EP’s 

nas IPES. Entende-se que os EP’s com bom desempenho nos indicadores 

‘Quantidade de processos otimizados por ano’, ‘Quantidade de processos 

monitorados por ano’ e ‘Quantidade de processos informatizados por ano’, 

promovem a sustentabilidade econômica, ambiental e social na IPES. Logo, ao 
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analisar a eficiência destes aspectos é possível saber se os modelos de 

governança e gestão BPM definidos pela IPES foram realmente 

institucionalizados e geraram os benefícios planejados ou se não foram 

institucionalizados, ou seja, se os modelos foram realmente efetivos ou não. 

 Entende-se que Modelo de Governança e Gestão de Processos Sustentáveis 

(MGGPS), detalhado neste trabalho, pode maximizar os benefícios de um EP 

vinculado a uma IPES com enfoque na gestão sustentável, uma vez que: (i) na 

análise cruzada dos dados coletados junto às 7 IPES que possuem EP no Brasil 

priorizou-se, para construir o modelo, características de IPES que promovem 

ações efetivas voltadas à gestão sustentável; e (ii) na estrutura de gestão do 

EPS e nos apêndices, explicou-se de forma detalhada como executar as 

atividades de gestão BPM e quais modelos de documentos utilizar. 

Contudo, como destacado na metodologia, a construção e o detalhamento do 

MGGPS é uma questão interpretativa do autor. Buscou-se elucidar o fenômeno ‘estruturação 

de escritórios de processos para IPES com viés sustentável’ através da criação de construtos 

teóricos fortemente fundamentados em dados, mas as informações receberam significado e 

consolidaram-se no modelo proposto a partir do ponto de vista do autor. 

Neste sentido, destaca-se que o MGGPS pode ser utilizado como referência ou 

documento de orientação para gestores de IPES que desejarem implantar modelos similares 

em suas instituições. Todavia, é importante frisar que cada gestor deve levar em conta as 

especificidades de sua realidade. Entende-se que cada organização deve parametrizar as 

variáveis estruturantes apresentadas e criar modelos particulares para sua realidade. 

Como investigações futuras, recomenda-se: 

 Definir quais características ou expertises, presentes em cada variável 

estruturante analisada, são específicas ao contexto de IPES e quais 

características são genéricas. 

 Institucionalizar o MGGPS em uma IPES para avaliar, após atingir a 

maturidade máxima em BPM – definida na seção anterior –, a efetividade deste 

modelo quanto a promoção da gestão pública sustentável. 

Acredita-se que esta pesquisa tem grande relevância prática e acadêmica, no 

sentido de esclarecer e relacionar conteúdos pertinentes à estruturação de escritórios de 

processos para IPES e possibilitar avanços significativos no detalhamento de questões de 

governança e de gestão BPM com viés sustentável. Entende-se que o trabalho possa servir de 

inspiração para que gestores de IPES e de outras instituições possam sensibilizar-se quanto a 
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importância de gerenciar os processos de negócio com foco na sustentabilidade, avaliando-se 

não apenas indicadores econômicos, mas também ambientais e sociais.  

A partir deste estudo, foi possível verificar que é preciso rever muitas práticas, 

promover e disseminar o conhecimento do que de fato é ser sustentável. A sustentabilidade 

deve ser incorporada às práticas (processos), pensamentos, ações e escolhas diárias para que a 

mudança necessária realmente aconteça. 
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APÊNDICE A – RELATÓRIO DE BENCHMARKING 

 

O modelo de governança e gestão de uma IPES deve englobar diversas variáveis, 

conforme apresentado ao longo deste trabalho. Neste sentido, para criar um modelo de 

governança e gestão BPM ou atualizar um modelo já existente, os gestores das IPES devem, a 

cada período de gestão, criar um relatório de benchmarking (coletando dados de fontes 

externas) e utilizar de lições aprendidas (dados de fontes internas), buscando-se o alinhamento 

estratégico e a melhoria contínua dos métodos e padrões BPM. No quadro 56 apresenta-se um 

modelo de relatório de benchmarking para criar ou atualizar um modelo de governança e 

gestão BPM em uma IPES. Este documento deve ser utilizado no processo ‘Provisão de 

Governança’ do EPS. 

Quadro 56 – Apêndice A – Modelo de relatório de benchmarking 

Variáveis Estruturantes de um EP: Dados coletados de outras IPES: 

Ano da Implantação do EP na IPES? ? 

Legislação sobre o EP ou Política de Governança define quais 

assuntos? 

(Aborda-se quais tópicos)? 

Plano de ação para criação do EP? (Quais etapas)? 

Princípios norteadores ou objetivos do EP? ? 

Vinculação do EP? ? 

Funções do EP? ? 

Equipe do EP (quantidade, formação e atuação no EP)? ? 

Transparência (Estratégias de comunicação) do EP? ? 

Há atualização da política de governança BPM? Periodicidade?  ? 

Serviços e 

Atribuições do 

EP? 

Gestão da Estratégia de BPM: ? 

Melhoria de Processos: ? 

Gestão do dia a dia: ? 

Suporte ao EP: ? 

Papéis e Responsabilidades vinculados a governança BPM 

(envolvidos com EP ou outros atores)? 

(Papel)? (Responsabilidade)? 

? ? 

Há processos 

padrões mapeados 

que envolvem o 

EP? 

Serviço de Gestão da Estratégia de BPM: 

 Processo: ? 

 Objetivo: ? 

 Envolvidos: ? 

 Breve Descrição:  

1. ? 

2. ? 

? 

 Documentos/produtos: ? 

 Ferramentas: ? 

 ? 

Serviço de Melhoria de Processos:  ? 

Serviço de Gestão do dia a dia:  ? 

Serviço de Apoio ao EP:  ? 

Estágios de Maturidade em BPM que o EP busca promover? 
(1ª fase)? (Descrição)? 

? ? 

Controla-se indicadores de desempenho do EP?  

Quais e Quantitativo? 

? 

? 

Há outras informações importantes sobre a gestão ou a 

governança BPM? 
 ? 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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APÊNDICE B – CADEIA DE VALOR 

 

A cadeia de valor é um instrumento para se identificar macroprocessos da IPES e 

se desdobrar a estratégia organizacional, decompondo-os em processos, subprocessos e 

atividades operacionais passíveis de controle. Logo, é importante construir a cadeia de valor 

para garantir-se o alinhamento estratégico e possibilitar analisar quais grupos de processos 

precisam ser melhorados a cada ciclo de gestão buscando-se viabilizar o alcance da estratégia. 

Na figura 17 apresenta-se um modelo de cadeia de valor, que deve ser elaborado pelo EPS no 

processo ‘Provisão de Governança’. 

Figura 17 – Apêndice B – Modelo de Cadeia de Valor para IPES 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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APÊNDICE C –  INVENTÁRIO DE PROCESSOS 

 

O inventário de processos é um documento elaborado para se entender os 

relacionamentos entre os setores e se identificar todos os processos da IPES finalísticos, de 

suporte ou estratégicos (processos críticos e não críticos). A planilha exposta no quadro 57 

deve ser enviada a todas as unidades organizacionais, para que os servidores lotados nas 

unidades (executores dos processos) a preencham e devolvam ao EPS. Então o EPS, de posse 

de todas as planilhas, deverá cruzar os dados (excluindo aqueles repetidos) para formar o 

inventário de processos críticos da organização. 

Quadro 57 – Apêndice C – Modelo de Planilha para identificar processos 

Descrição de todos os processos vinculados ao Setor X: 

Dados coletados 

em: 

(mês/ano) 
Nome do 

processo: 

O que é? 

Para que 

serve? 

Atores/Setores 

vinculados ao 

processo: 

Descrição do 

Processo 

(detalhar fluxo 

de atividades): 

Documentos 

envolvidos: 

Resolução 

normativa: 

Frequência 

(Diário, Mensal, 

Semestral, Anual 

ou Esporádico): 

Ex: 

Processo 1 
... ... ... ... ... ... .../... 

Ex: 

Processo 2 
... ... ... ... ... ... .../... 

... ... ... ... ... ... ... .../... 

Ex: 

Processo n 
... ... ... ... ... ... .../... 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Uma vez identificado todos os processos organizacionais, basta que o EPS crie o 

inventário de processos da IPES: uma planilha unificada, seguindo o modelo apresentado, 

para listar o quantitativo total de processos críticos (aqueles de maior importância que devem 

ser controlados e otimizados). O inventário, modelo exposto no quadro 58, utilizado no 

processo ‘Provisão de Governança’, deverá conter uma coluna adicional para identificar os 

respectivos donos de processos responsáveis por cada processo crítico da IPES. 
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Quadro 58 – Apêndice C – Modelo de Inventário de Processos Críticos da IPES 

Descrição de todos os processos críticos da IPES: 

Nome do 

processo: 

O que é? 

Para que 

serve? 

Atores/Setores 

vinculados ao 

processo: 

Descrição do 

Processo 

(detalhar fluxo 

de atividades): 

Documentos 

envolvidos: 

Resolução 

normativa: 

Frequência 

(Diário, Mensal, 

Semestral, Anual 

ou Esporádico): 

Responsáveis 

(Dono de 

processos): 

Ex: 

Processo 1 
... ... ... ... ... ... ... 

Ex: 

Processo 2 
... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... ... 

Ex: 

Processo n 
... ... ... ... ... ... ... 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Portanto, quando for necessário mapear determinado processo, basta que o EPS 

ou o dono do processo visite os setores vinculados ao processo ou realize reunião com estes, 

com finalidade de coletar mais informações acerca da descrição do processo e buscar 

esclarecer possíveis dúvidas sobre o passo a passo do processo ponta a ponta. 
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APÊNDICE D – PLANO DE METAS 

 

A alta administração, a cada ciclo de gestão, deve definir um plano de metas 

estratégicas para IPES que deverão ser desdobradas para os macroprocessos e, por 

conseguinte, para os níveis operacionais através de metas para os processos, conforme ilustra 

figura 18. 

Figura 18 – Apêndice D – Desdobramento da Estratégia 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O plano de metas visa correlacionar objetivos estratégicos da IPES com definição 

e controle de indicadores de desempenho dos processos operacionais para identificar se o 

nível operacional está gerando ou não os resultados desejados pela alta administração. E com 

base nestes resultados, possibilitar apontar quais macroprocessos precisam ser transformados 

para viabilizar que os objetivos estratégicos da IPES sejam atingidos no período, logo servirá 

de orientação para o EPS gerir o portfólio de projetos de transformação. No quadro 59, 

apresenta-se um modelo para o plano de metas, utilizado no processo ‘Provisão de 

Governança’. 
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Quadro 59 – Apêndice D – Modelo de Plano de Metas para o período. 

Objetivo Estratégico da 

IPES: 

Serviços ou Macro 

Processo: 
Indicadores dos Processos Críticos: Meta: 

Promover a Gestão do 

Conhecimento 

Serviços BPM do 

EPS 

Quantidade de Processos Mapeados ~200 

Quantidade de Servidores Capacitados ~100 

Quantidade de Cursos Realizados ~10 

RH ? ? 

? ? ? 

? ? ? ? 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Logo, após finalizado o ciclo de gestão e coletados dados sobre os indicadores, 

será possível comparar com as metas planejadas para verificar se os objetivos para o período 

foram atingidos ou não e, de acordo com esta avaliação, a alta administração dever-se-á 

priorizar os projetos de transformação para o período seguinte, com foco em corrigir 

eventuais processos de desempenho ruim no ciclo anterior. 



156 

APÊNDICE E – FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO DE PROJETOS BPM 

 

Sempre que surgir a necessidade de criar um projeto BPM para corrigir falhas de 

conformidade ou de desempenho acerca dos processos críticos da IPES, os donos dos 

processos ou os atores envolvidos (Diretores funcionais) devem solicitar ao EPS a abertura do 

projeto. Logo, devem enviar uma requisição de projeto BPM, conforme modelo exposto no 

quadro 60. Estas requisições serão analisadas e priorizadas no processo ‘Gestão do Portfólio 

de Projetos BPM’ pelo EPV e alta gestão e, se aprovadas, deverão ser introduzidas no 

cronograma de projetos BPM do período vigente (se forem urgentes) ou do próximo período. 

Destaca-se que este formulário deve ser utilizado apenas para solicitar projetos 

ASIS, TOBE ou ASIS - TOBE junto a processos críticos da IPES. Pedidos de unidades 

funcionais para publicação de processos ‘não críticos’ são enviados diretamente ao EPS por e-

mail para que este possa executar o processo de ‘Homologação e Publicação’. 

Quadro 60 – Apêndice E – Modelo de Formulário de Requisição de Projeto BPM. 

Formulário de Requisição de Projeto BPM: 

Requisitante: ... Data da Solicitação: ... 

Projeto: AS IS (   ) TO BE (   ) AS IS - TO BE (   ) 

Processos críticos envolvidos: 

 

 

Urgente (   )  Se sim, por qual motivo? 

 

 

Impacto econômico, 

ambiental ou social: 
Alto (   ) Médio (   ) Baixo (   ) 

Descrição do Impacto: 

 

 

Setores envolvidos: 

 

 

Assinatura dos Diretores ou Pró-reitores envolvidos: 

 

_________________________ _________________________ 

(Fulano)    (Fulano) 

(e-mail)    (e-mail) 

 

_________________________ _________________________ 

(Fulano)    (Fulano) 

(e-mail)    (e-mail) 

 

 

Aprovação pela Alta Gestão:     (    ) Deferido com Urgência     (    ) Deferido sem Urgência      (    ) Indeferido 

 

     _________________________  

      (Fulano)  

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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APÊNDICE F – PRÉ-LISTA DE PROJETOS BPM APROVADOS PARA O PERÍODO 

 

Com base nas requisições ‘não urgentes’ aprovadas pela alta administração no 

período anterior e por demandas de ofício do EPS ou da Alta administração, o EPS deve criar 

a Pré-lista de projetos BPM aprovados para o período subsequente. No início de cada período, 

busca-se apresentar uma síntese dos processos críticos foco de transformação à alta gestão 

para que esta possa priorizar aqueles projetos de maior impacto econômico, ambiental ou 

social e o EPS possa criar o cronograma de projetos a serem executados no período. Enfatiza-

se que nesta pré-lista constará apenas os projetos aprovados como ‘não urgência’. Projetos 

aprovados de ‘urgência’ deverão ser introduzidos no cronograma do período vigente. 

Apresenta-se no quadro 61 um modelo deste documento, utilizado no processo ‘Gestão do 

Portfólio de Projetos BPM’. 

Quadro 61 – Apêndice F – Modelo de Pré-lista de Projetos BPM Aprovados. 

Pré-lista de Projetos Aprovados: 

Data da 

Aprovação: 

Processos 

Relacionados: 

Setores 

Envolvidos: 
Problemas: Tipo de Solução: 

Priorização: Estimativa 

de Duração: Esforço: Impacto: 

(.../..) ... ... ... 
(ASIS, TOBE, 

ASIS - TOBE) 

(Alto, 

Médio, 

Baixo) 

(Alto, 

Médio, 

Baixo) 

(quantos 

meses?) 

(.../..) ... ... ... ... ... ... ... 

(.../..) ... ... ... ... ... ... ... 

(.../..) ... ... ... ... ... ... ... 

Fonte: Elaborado pelo autor 



158 

APÊNDICE G – CRONOGRAMA DE PROJETOS BPM PARA O PERÍODO 

 

No início de cada período de gestão, com base na priorização dos projetos ‘sem 

urgência’ aprovados no período anterior pela Alta Administração, o EPS deve criar o 

cronograma de projetos do período. Este cronograma é elaborado para se planejar e ter 

controle sobre os esforços do EPS ao longo do período de gestão. Deve-se executar os 

projetos respeitando o cronograma e as limitações da força de trabalho. Alterações no 

cronograma podem ser feitas para introduzir projetos de urgência. Ao final de cada ciclo de 

gestão, deve-se avaliar a demanda e a capacidade do EPS para cumprir do cronograma 

proposto, buscando-se identificar possíveis problemas (de planejamento ou falta de recursos) 

e pontos a melhorar nos períodos subsequentes. 

Destaca-se que o EPS pode executar tantos projetos quantos os recursos 

permitirem e que cada projeto deve estar sob responsabilidade de um analista do EPS. Logo, 

vários projetos podem ser executados simultaneamente desde que se tenha analistas e demais 

recursos suficientes para tal. Apresenta-se no quadro 62 um modelo deste documento, 

utilizado no processo ‘Gestão do Portfólio de Projetos BPM’. 

Quadro 62 – Apêndice G – Modelo de Cronograma de Projetos BPM aprovados. 

Projetos: 
Processos 

Envolvidos: 
Entregas: 

Analista 

Responsável: 

Atores 

Envolvidos: 

Cronograma: 
Status: 

1º mês 2º mês ... 

1º ... 

(ASIS, TOBE 

ou ASIS – 

TOBE) 

... ... X - - 

(Espera, 

Andam., 

Finalizado) 

2º ... ... ... ... ... ... ... ... 

3º ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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APÊNDICE H – TERMO DE ABERTURA DE PROJETO BPM 

 

Sempre que o EPS for executar um projeto BPM na IPES, para mapear ou 

otimizar um ou mais processos, antes deverá ser elaborado um Termo de Abertura de Projeto 

e todos os setores envolvidos, junto do responsável, deverão assinar o TAP para oficializar a 

empreitada. No quadro 63, há um modelo de TAP a ser utilizado no processo ‘Mapeamento 

AS IS’ ou ‘Otimização TO BE’ do EPS. 

Quadro 63 – Apêndice H – Modelo de Termo de Abertura de Projeto BPM. 

Termo de Abertura do Projeto (TAP) 

Nome do Projeto: ... 

1. JUSTIFICATIVA: 

(Descrever o porquê de o projeto ser realizado, de onde surgiu a ideia; o que se pretende com o projeto; 

definir conceitos iniciais; descrever outras iniciativas com este viés já realizadas; etc.) 

... 

2. OBJETIVOS: 

(Breve descrição do objetivo do projeto. Por exemplo: promover a modernização dos fluxos de trabalho dos 

processos X, Y e W, com vistas a combater falhas W, K e T etc.) 

... 

3. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO: 

(Detalhar quais são as diretrizes estratégicas a que o projeto se alinha. Diretrizes internas da organização e 

normas legais externas. Por exemplo: o projeto se alinha aos planos X, Y e Z da organização, poderá 

colaborar com os objetivos 1, 2 e 3 da organização; converge com as normas W, K e V da administração 

pública etc) 

... 

4. DECLARAÇÃO DO ESCOPO: 

(Detalhar todas as atividades do projeto: o que fazer, como fazer, quem fará, quando será feito e quanto 

custará?) 

    O escopo do projeto X foi organizado de forma a abranger as seguintes etapas: 

 ... 

5. NÃO ESCOPO: 

(Detalhar as atividades que não serão executadas pela equipe de projeto, que estão fora do planejamento. Por 

exemplo: a equipe não é responsável por modelar os processos, apenas por realizar treinamento e avaliar os 

modelos criados pelos servidores (operadores do processo), etc.) 

    Não é escopo do projeto: 

 ... 

6. TEMPO ESTIMADO: 

(Estimar a duração do projeto, dependerá do escopo do projeto, ou seja, da complexidade dos processos a 

serem mapeados ou analisados. Criar um cronograma para o projeto) 

    A duração prevista é de ... 

7. CUSTOS ESTIMADOS: 

(Detalhar os custos do projeto, por exemplo custos de treinamento ou de ações de endomarketing, custos de 

transporte etc.) 

...  

8. PREMISSAS: 
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(Detalhar as premissas vinculadas ao sucesso do projeto, por exemplo: apoio da alta administração, 

disponibilidade de horário da equipe de projeto, etc.) 
 ... 

9. RESTRIÇÕES: 

(Detalhar restrições que podem prejudicar a execução do projeto, exemplo: indisponibilidade de servidor 

funcional, vinculado ao processo, para colaborar com projeto; falta de resolução normativa acerca do 

processo etc.) 

 ... 

10. RISCOS PREVIAMENTE IDENTIFICADOS: 

(Detalhar os riscos ao projeto, por exemplo: resistência dos servidores, falta de apoio da alta administração, 

falta de padronização etc.) 
 ... 

11. PATROCINADORES DO PROJETO: 

(Detalhar a composição dos patrocinadores, ou seja, das pessoas de alto escalão administrativo que darão 

autorização à execução das atividades. Exemplo: Presidente, diretores de unidades organizacionais etc.) 

... 

12. LÍDER DO PROJETO: 

(Definir uma pessoa para ser o líder do projeto. Recomenda-se que o líder do projeto seja o “dono” do 

processo. Ou seja, aquela pessoa que ficará responsável pela gestão do processo deste momento em diante, de 

forma permanente). 

... 

13. EQUIPE DO PROJETO: 

(Detalhar a composição da equipe, que deve ser formada por representantes do EP e das unidades funcionais 

vinculadas ao processo) 

... 

14. PARTES INTERESSADAS: 

(Detalhar as unidades internas ou entidades externas à organização, impactadas pelo processo) 
 ... 

15. INFRAESTRUTURA: 

(Detalhar a infraestrutura necessária a execução do projeto. Por exemplo, estações de trabalho, sala de 

vídeoconferência, salas de reunião, softwares e infraestrutura de TI etc.) 

... 

16. APROVAÇÃO DA EQUIPE DO PROJETO: 

(Todos devem assinar nesta seção e rubricar as demais páginas do TAP). 

 
_________________________ _________________________ 

(Fulano)    (Fulano) 

(e-mail)    (e-mail) 

 

... 

17. APROVAÇÃO DOS PATROCINADORES: 

(Todos devem assinar nesta seção e rubricar as demais páginas do TAP). 

 
_________________________ _________________________ 

(Fulano)    (Fulano) 

(e-mail)    (e-mail) 

 

... 

Fonte: Elaborado pelo autor 



161 

APÊNDICE I – FICHA CADASTRAL DO PROCESSO 

 

A ficha cadastral do processo ou formulário para coletar informações sobre o 

processo, é utilizada para se coletar informações sobre o processo buscando-se aprofundar o 

conhecimento sobre determinado processo foco do mapeamento. O inventário de processos 

exposto no apêndice 3 traz algumas informações sobre os processos da IPES, mas pouco 

detalhadas. Neste formulário, busca-se maior nível de detalhamento, deve-se descrever todas 

as tarefas do processo, identificar os modelo de documentos utilizados em cada, responsáveis, 

recursos necessários entre outras informações. No quadro 64, apresenta-se um modelo de 

ficha cadastral a ser utilizado no processo ‘Mapeamento AS IS’ do EPS. 

Quadro 64 – Apêndice I – Modelo de Ficha Cadastral do Processo 

Processo: 

(nome do processo) 

Dono do Processo: ... 

Tipo de Processo: 
   (    ) Acadêmico ou (    ) Administrativo 

  (    ) Finalístico,  (    ) Suporte  ou  (    ) Estratégico 

Frequência:  (     ) Diário,  (     ) Mensal,  (     ) Semestral,  (     ) Anual  ou  (     ) Esporádico 

Objetivo: ... 

Descrição de todas as 

atividades e respectivos 

responsáveis: 

1. ... 

2. ... 

... 

Siglas e Definições: ... 

Setores Envolvidos: ... 

Anexar os Modelos de 

Documentos Envolvidos: 
... 

Consumidores Finais do 

Serviço vinculado: 
... 

Fornecedores Iniciais: ... 

Recursos Necessários: ... 

Norma que rege o 

Processo: 
... 

Problemas: ... 

Oportunidades de 

Melhoria: 
... 

Indicadores de 

Desempenho? 

(Econômicos, Ambientais 

e Sociais) 

... 

Riscos associados ao 

processo? 
... 

Informações Adicionais? ... 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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APÊNDICE J – EXEMPLO DE CRIAÇÃO DO DIAGRAMA AS IS 

 

Neste apêndice e nos próximos relacionados, utilizou-se informações de um 

processo fictício da IPES denominado ‘Comunicação Oficial entre Campis da IPES’ para 

exemplificar as etapas de modelagem e análise. No quadro 65 apresenta-se as informações do 

processo fictício. 

Quadro 65 – Apêndice J – Exemplo de Ficha Cadastral para um processo fictício 

Processo: 

Comunicação Oficial entre Campis da IPES 

Dono do Processo: Pró-reitor de planejamento. 

Tipo de Processo: 
   (    ) Acadêmico ou ( X ) Administrativo 

  (    ) Finalístico,  ( X ) Suporte  ou  (    ) Estratégico 

Frequência:  ( X ) Diário,  (     ) Mensal,  (     ) Semestral,  (     ) Anual  ou  (     ) Esporádico 

Objetivo: 

O objetivo desse processo é garantir que a comunicação interna formal da instituição 

pública funcione adequadamente. Para ocorrência da comunicação formal, todos os 

setores da IPES devem elaborar memorandos e ofícios e encaminhar aos setores 

destino.  

Descrição de todas as 

atividades e 

respectivos 

responsáveis: 

1. O servidor de algum setor preenche o memorando/ofício à ser entregue em outro 

setor do outro Campi. 

2. Então, coloca-se este documento dentro de um envelope, lacra-o e por fora do 

envelope anota-se o número do memorando/ofício. 

3.  O servidor deve levar os envelopes, contendo os Memorandos/Ofícios 

pessoalmente até o setor de protocolo do Campi. 

4. No setor de protocolo os servidores anotam os dados referentes ao remetente, ao 

destinatário, ao assunto tratado, a hora que protocolaram, entre outros. 

5. Os servidores do setor de protocolo organizam os documentos que chegam, de todo 

o Campi, no ficheiro. 

6. Espera-se, então, até a próxima terça-feira ou quinta-feira para entregar o malote 

dos correios. 

7. No dia de chegada dos correios ao Campi, os servidores devem colocar todos os 

documentos pertinentes dentro do Malote, lacrá-lo e entregá-lo ao funcionário dos 

correios. 

8. Quando chegam os malotes no setor de protocolo do Campi destinatário, advindos 

de outro Campi, os servidores retiram os envelopes do malote e separam os 

documentos por setor, organizando onde deve ser entregue cada envelope. 

9. O servidor vinculado ao protocolo deve levar os envelopes aos setores destino 

pessoalmente. 

- Obs.: Os correios não buscam e entregam os malotes simultaneamente, na chegada a 

um Campus da IPES. Os correios vão ao campi com apenas uma finalidade: ou buscar 

os malotes ou entregar malotes advindos de outro Campi. 

- Obs.: O processo para envio de memorandos/ofícios é o mesmo tanto no sentido 

campus 1 para o campus 2, como no sentido contrário. Em ambos os campis existe um 

setor de protocolo, responsável por entregar/receber malotes. Ou seja, ambos os 

campis recebem e entregam malotes aos correios, a comunicação é bilateral. 

Siglas e Definições: 

- IPES: Instituição Pública de Ensino Superior 

- Memorando: é um documento oficial para comunicação interna. Entregue 

normalmente a servidores da instituição, Técnicos Administrativos ou Docentes. 

- Ofício: é um documento oficial para comunicação externa da IPES. Entregue 

normalmente a discentes. 

- Malote: trata-se de uma bolsa lacrada onde são inclusos todos os objetos/documentos 

a serem transportados de um campus à outra da IPES. 
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Processo: 

Setores Envolvidos: 
- Todos os setores da IPES, presentes nos diversos campus. 

- Setor de Protocolo de cada Campi. 

Anexar os Modelos de 

Documentos 

Envolvidos: 

- Modelo Padrão de Documento para Memorando. 

- Modelo Padrão de Documento para Oficio. 

Consumidores Finais 

do Serviço vinculado: 

- Servidores Técnicos Administrativos ou Docentes. 

- Discentes, no caso de Oficio. 

Fornecedores Iniciais: - Servidores Técnicos Administrativos ou Docentes. 

Recursos Necessários: 

Computadores; Veículos; Impressoras; Envelopes; Papel; Gasolina; Toner  

Obs.: Importante relatar que a maioria dos setores que enviam/recebem estes 

documentos, guardam cópia de segurança. Logo o gasto com papel é ainda maior. Os 

correios não enviam o malote diretamente entre as duas cidades. O percurso sempre 

passa pela capital do estado. Logo o gasto de combustível é ainda maior. 

Norma que rege o 

Processo: 
- 

Problemas: 
O processo é manual, lento, oneroso e demanda utilização de recursos ambientais em 

demasia. 

Oportunidades de 

Melhoria: 
O processo pode ser informatizado. 

Possíveis Indicadores 

de Desempenho?  

- Ambientais: Quantidade de papel; de toner de impressora; de gasolina. 

- Econômicos: Custo dos recursos; Custo do contrato com os correios; Quantidade de 

servidores envolvidos. 

Riscos associados ao 

processo? 
- 

Informações 

Adicionais? 
- 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Após preenchido o formulário de coleta de dados do apêndice 9, pode-se elaborar 

o diagrama AS IS utilizando o software Bizagi Modeler. Na figura 19 apresenta-se um 

exemplo de diagrama AS IS para o processo ‘Comunicação Oficial entre Campis da IPES’. 
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Figura 19 – Apêndice J – Exemplo de Diagrama AS IS 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Cada retângulo do diagrama AS IS é uma atividade do processo que deve ser 

detalhada em profundidade criando-se um Procedimento Operacional Padrão (POP). No 

próximo apêndice traz-se um modelo de Procedimento Operacional Padrão (POP). 
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APÊNDICE K – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) 

 

O POP é um documento utilizado para se detalhar as atividades que compõe um 

processo. Busca-se descrever o passo a passo de cada atividade, decompô-las em tarefas 

menores como uma ‘receita de bolo’ para viabilizar o entendimento de pessoas leigas no 

assunto e possibilitar o controle de versões. Se o processo é composto por 10 atividades ao 

todo, então deverá ser criado 10 POP’s, um para cada atividade. Os POP’s são elaborados no 

processo ‘Mapeamento AS IS’ do EPS e descrição das atividades devem ser introduzidas no 

portal web, no processo ‘Homologação e Publicação’ do EPS. No quadro 66, apresenta-se um 

modelo de POP. 

Quadro 66 – Apêndice K – Modelo de Procedimento Operacional Padrão (POP) 

(Logo da IPES) 
Processo: Comunicação Oficial entre Campi da IPES 001 POP 

Elaborado: (data) 

Revisões: 0 POP: Elaborar Ofício 

Objetivo da Atividade: Ofícios são elaborados para ... 

Responsável: Pessoa que deseja enviar um ofício à ... 

Definições: ... 

Procedimentos: 

1. 

1.1. 

2. 

... 

Anexos: (vídeo explicativo, figuras, formulários etc.) 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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APÊNDICE L – FORMULÁRIO DE ANÁLISE DO PROCESSO 

 

Para realizar a análise de um processo da IPES, deve-se:  

1) Marcar reunião com todos os envolvidos buscando identificar as falhas do 

processo e as possíveis soluções para estas falhas. As falhas podem ser 

relacionadas a aspectos econômicos, aspectos ambientais, aspectos sociais ou 

de saúde e segurança do trabalho. 

2) Identificar os indicadores de desempenho associados a cada falha, e as formas 

de medi-los. Conforme as falhas, os indicadores podem ser referentes a:  

 Sustentabilidade econômica: tempo do processo, custo, quantidade de 

operadores necessários etc.;  

 Sustentabilidade ambiental: quantidade de papel necessária, quantidade 

de toner, quantidade de combustível, de energia elétrica e água etc.;  

 Sustentabilidade social interna e externa: quantidade de treinamentos 

realizados, quantidades de reclamações registradas, quantidade de 

acessos ao portal EAD, quantidades de pessoas externas beneficiadas 

etc.; 

 Saúde e Segurança do Trabalho: quantidade de furtos, quantidade de 

acidentes, quantidade de programas de saúde realizados etc.  

3) Estimar valores para os indicadores do processo atual AS IS e do processo TO 

BE caso este venha a ser implantado. Bastará então preencher o quadro 67 e 

comparar os valores estimados para os indicadores AS IS e TO BE. Se o 

processo TO BE agregar maior valor ao negócio, este deverá ser implantado. 
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Quadro 67 – Apêndice L – Modelo de Formulário para Análise de Processos 

Análise do Processo: X 

Falhas do 

Processo Atual 

(AS IS): 

Solução otimizada para 

o Processo (TO BE): 
Indicador: Fórmula: 

Estimativa 

Processo AS 

IS: 

Estimativa 

Processo TO 

BE: 

Exemplo:  

Processo é 

manual, possuí 

alto lead-time 

(lento). 

Exemplo:  

Novo processo passará a 

ser informatizado. 

Exemplo: Lead Time  

(Indicador de 

sustentabilidade 

econômica) 

Exemplo:  

Somatório do 

tempo padrão 

de cada etapa 

do processo. 

Exemplo:  

72 horas. 

Exemplo:  

5 minutos. 

Exemplo:  

Processo demanda 

alta utilização de 

papel. 

Exemplo:  

Novo processo não 

demandará utilização de 

papel. 

Exemplo: Quantidade de 

Papel  

(Indicador de 

sustentabilidade 

ambiental) 

Exemplo:  

Somatório da 

quantidade de 

papel utilizada 

/mês 

Exemplo:  

2143 

papéis/mês. 

Exemplo:  

0 papéis/mês 

Exemplo:  

Processo é pouco 

utilizado devido à 

complexidade e 

falta de 

transparência. 

Exemplo:  

Novo processo será 

simples, normas e 

treinamentos EAD serão 

publicadas em portal 

web de livre acesso. 

Exemplo: Quantidade de 

acessos ao portal web  

(Indicador de 

sustentabilidade social) 

Exemplo:  

Somatório da 

quantidade de 

acessos/mês 

Exemplo:  

0 

acessos/mês 

Exemplo:  

319 

acessos/mês 

Exemplo:  

Processo não 

controla acesso 

aos locais de 

risco. 

Exemplo:  

Novo processo passará a 

controlar acesso aos 

locais de risco. 

Exemplo: Quantidade de 

acidentes/ano  

(Indicador de segurança) 

Exemplo:  

Somatório dos 

acidentes/ano 

Exemplo:  

7 

acidentes/ano 

Exemplo:  

0 

acidentes/ano 

... ... ... ... ... ... 

Falha n Solução n Indicador n Fórmula n Estimativa n ... 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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APÊNDICE M – EXEMPLO DE ANÁLISE E CRIAÇÃO DO DIAGRAMA TO BE 

 

Voltando ao exemplo do processo fictício da IPES denominado ‘Comunicação 

Oficial entre Campis da IPES’, no quadro 68 apresenta-se a análise AS IS – TO BE deste 

processo. 

Quadro 68 – Apêndice M – Exemplo de Análise de um processo da IPES 

Análise do Processo: Comunicação Oficial entre Campis da IPES 

Falhas do AS IS: 
Soluções do novo processo 

TO BE: 
Indicador: 

Estimativa AS 

IS: 

Estimativa TO 

BE: 

Possui alto lead time. 

Documento devem ser 

entregues manualmente. 

Processo passará a ser 

informatizado. 

Lead Time 

(Sustentabilidade 

Econômica) 

1 semana 1 min 

Alto custo. IPES mantém 

contrato com os correios 

para transporte dos 

malotes. 

Não será necessário contrato 

com os correios, nem gasto 

com papel, toner etc. 

Custo  

 (Sustentabilidade 

Econômica) 

Até R$ 

120.000,00 /ano 
R$ 0 / ano 

Demanda recursos 

humanos em demasia 

Setor protocolo não será 

mais necessário. Servidores 

podem ser realocados para 

outras necessidades da IPES. 

Quantidade de 

Servidores 

(Sustentabilidade 

Econômica) 

9 servidores 0 

Demanda grande utilização 

de papel 

Novo processo não 

demandará utilização de 

papel 

Quantidade de papel 

(Sustentabilidade 

Ambiental) 

4286 papéis / 

mês 
0 papéis / mês 

Demanda Toner de 

Impressora 
Não demandará toner 

Quantidade de Toners 

(Sustentabilidade 

Ambiental) 

2 toner / mês 0 toner / mês 

Demanda deslocamento de 

automóvel dos correios. 

Gastando gasolina e 

gerando emissões. 

Não demandará transporte 

rodoviário dos malotes. 

Quantidade de 

combustível 

(Sustentabilidade 

Ambiental) 

496 litros / mês 0 litros / mês 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Veja que o modelo TO BE (informatizado) para o processo traz inúmeros 

benefícios econômicos e ambientais em relação ao modelo AS IS. Logo, após realizada a 

análise do processo, utilizando a tabela do apêndice 12, pôde-se elaborar o diagrama TO BE. 

Na figura 20, apresenta-se um exemplo de diagrama TO BE para o processo ‘Comunicação 

Oficial entre Campis da IPES’. Após elaboração do diagrama TO BE bastará criar os POP’s e 

executar o processo ‘Implantação de Novos Sistemas’ do EPS. 
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Figura 20 – Apêndice M – Exemplo de Diagrama TO BE 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 



170 

APÊNDICE N – PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO 

 

 Documento para apoiar o planejamento e a implantação das mudanças 

necessárias para otimização de um processo remodelado, onde se define as ações, os 

responsáveis, recursos, o prazo e o status para cada atividade. No quadro 69 apresenta-se um 

modelo de plano de ação a ser utilizado no processo ‘Implantação de Novos Sistemas’ do 

EPS. 

Quadro 69 – Apêndice N – Modelo de Plano de Ação para Implantação 

Plano de Ação para Implantação: Atualizado: (data) 

# 
O que 

fazer? 

Porque 

Fazer? 

Quem fará? 

(Responsáveis) 

Como 

fazer? 

(ações) 

Onde 

fazer? 

(local) 

Quando fazer? 

(prazo) 
Status: 

Observações: 
Início 

Previsto: 

Término 

Previsto: 

Início 

Real: 

Término 

Real: 

1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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APÊNDICE O – CHEKLIST DE HOMOLOGAÇÃO 

 

Documento utilizado para verificar a conformidade dos padrões de modelagem 

utilizados pelo dono do processo (processos críticos) ou executores (processos não críticos). 

Busca avaliar se os diagramas, os POP’s e os anexos a serem publicados na web respeitaram 

os padrões de formatação estabelecidos pelo EPS. No quadro 70 expõe-se um modelo de 

‘cheklist de homologação’ a ser utilizado no processo ‘Homologação e Publicação’ do EPS. 

Quadro 70 – Apêndice O – Modelo de Cheklist de Homologação 

Cheklist de Homologação: 

Processo: ... (   ) Crítico, (   ) Não crítico 

Dono do Processo: ... 

Recebimento dos Documentos: 

(   ) Verificar se todos os documentos foram enviados por e-mail ao EPS: Ficha Cadastral do Processo; 

Diagrama ASIS ou TOBE; POP’S e anexos. 

Ficha Cadastral do Processo: 

(   ) Verificar se todas as informações estão preenchidas, conforme modelo exposto no apêndice 9. 

(   ) Verificar se as informações correspondem àquelas expostas no diagrama AS IS ou TO BE e nos POP’s. 

POP’s e Anexos: 

(   ) Verificar se os POP’s elaborados conforme modelo do apêndice 11 estão suficientemente detalhados e 

claros (para que leigos no assunto possam entender). 

(   ) Verificar se os modelos de documentos utilizados no processo (anexos) foram enviados e se correspondem 

ao praticado na atualidade.  

Diagrama AS IS ou TO BE: 

(   ) Verificar se a descrição de todos os elementos do processo e todos os anexos foram incorporadas no 

arquivo Bizagi. 

Qualidade da Modelagem: 

(   ) Sempre definir um início e um final no diagrama. 

 
(   ) Seguir uma direção constante no fluxo. 

 
(   ) Manter alinhado o fluxo principal. 
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Cheklist de Homologação: 

 
(   ) Distinguir estados finais bem e mal sucedidos. 

 
(   ) Manter o formato dos diagramas 

 
(   ) Elementos devem estar dentro de uma piscina 

 
(   ) Sempre deve existir pelo menos uma piscina 

 
(   ) Criar raia apenas se existir tarefas ou eventos nela. 
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Cheklist de Homologação: 

 
(   ) Não crie raias para representar área que executa tarefas automatizadas. 

 
(   ) Não pode haver elementos entre duas raias 

 
(   ) Não desenhe a mesma tarefa em múltiplas raias 

 
(   ) Não ramifique fluxos a partir de tarefas. Sempre usar gateways para esta finalidade. 
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Cheklist de Homologação: 

 
(   ) O gateway deve ser utilizado para juntar fluxos ou separá-los. Não se deve juntar e separar fluxos 

simultaneamente utilizando o mesmo gateway. 

 
(   ) Sempre que utilizar um gateway para ramificar o fluxo, utilize outro para unificá-lo novamente.  

 

 
(   ) Para unificar o fluxo, utilize sempre o mesmo tipo de gateway utilizado para ramificá-lo. 

 
(   ) Use um evento fim terminal apenas quando estritamente necessário 

 
(   ) Não utilize fluxos de mensagens para conectar tarefas, eventos ou gateways ou deixe os elementos 

desconexos. 
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Cheklist de Homologação: 

 
(   ) Não utilize fluxo de sequência para conectar elementos de diferentes piscinas. Neste caso deve-se usar 

fluxo de mensagens. 

 
(   ) Quando possível, identificar e definir as diferentes fases do processo. 

 
(   ) O fluxo não pode voltar a fases anteriores. 

 
(   ) Nomeie as atividades do processo com um verbo (no infinitivo) e um objeto. Ex: ‘Aprovar Solicitação’ 

 
(   ) Não rotule eventos de início e de fim quando estes forem únicos. 
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Cheklist de Homologação: 

 
(   ) Nomeie eventos de início e de fim quando existirem vários. 

 
(   ) Marcos de uma fase devem ser nomeados com um substantivo que se refira a um período de tempo. Ex: 

‘Criação’, ‘Aprovação’, ‘Distribuição’. 

 
(   ) Gateways de divergência deve ter um nome claro que indique a decisão ou a condição avaliada. Utilize 

perguntas para esclarecer a decisão. Ex: ‘Aprovado ?’ 

 
(   ) Nomeie os fluxos de sequência com rótulos relacionados à decisão, respondendo à pergunta do gateway. 

Ex: ‘Sim’, ‘Não. 

 
(   ) Reduza o número de tarefas redundantes, simplifique os diagramas, deixe os detalhes menores para a 

documentação das tarefas ou Procedimentos Operacionais Padrões (POP’s). 
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Cheklist de Homologação: 

 
(   ) Utilize subprocessos para agrupar atividades com mesma finalidade 

 
Fonte: Adaptado de Bizagi (2018) 
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APÊNDICE P – FIGURAS QUE ILUSTRAM A PUBLICAÇÃO NA WEB 

 

Para publicar os processos na web, utilizando o software Bizagi Modeler, basta: 

1) A Diretoria de TI deve criar um servidor interno para publicar os processos, 

escolhendo um domínio público (ex: bpm.organizaçãoX.com.br) onde os processos 

ficarão disponíveis; 

2) Abrir arquivo do Bizagi que contém o diagrama, ir no menu “Publicar” e clicar em 

“Web”. Desta forma, o software irá criar automaticamente os arquivos FTP que devem 

ser upados no servidor da organização. Utilizar o navegador FireFox, na aba 

desenvolvimento, “FireFTP”, para upar os arquivos bizagi no servidor criado. 

Conforme figura 21, na página “FireFTP” deve-se escolher o servidor e clicar em 

conectar; após isto bastará selecionar os arquivos do bizagi e fazer o upload. 

Figura 21 – Apêndice P – Figura para ilustrar como publicar processos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

3) Após realizar o upload, todas as informações contidas nos processos estarão 

disponíveis na web. Pode-se publicar vários processos em um mesmo link conforme 

figura 22 (basta adicionar os processos no mesmo arquivo bizagi, em diferentes abas, 

e fazer upload no domínio do servidor). Ex: ‘bpm.organizaçãoX.com.br/#list’. Ou 

publicar cada processo individualmente em link’s distintos (subdomínios). Ex: 

‘bpm.organizaçãoX.com.br/nome do processo/#list’. Neste caso, aparecerá em cada 

link apenas o fluxograma do processo e seus subprocessos. Recomenda-se esta última 

opção. 
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Figura 22 – Apêndice P – Figura para ilustrar o layout do portal web do Bizagi. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Após publicação, bastará clicar em qualquer fluxograma ou elemento que a página 

detalhará o conteúdo mapeado: mostrará a descrição dos elementos e os anexos.  
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APÊNDICE Q – TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

Este documento é utilizado para se definir claramente aos envolvidos nos 

processos publicados suas responsabilidades quanto à conformidade dos padrões e como agir 

para realizar possíveis atualizações nos modelos. Tanto o dono do processo quanto às demais 

unidades envolvidas devem assinar o termo de responsabilidade. No quadro 71, apresenta-se 

um modelo de termo de responsabilidade a ser utilizado no processo ‘Homologação e 

Publicação’ do EPS. 

Quadro 71 – Apêndice Q – Modelo de Termo de Responsabilidade 

Termo de Responsabilidade: 

Processo Publicado: ... 

Dono do Processo: ... 

Demais Atores 

Envolvidos: 
... 

Responsabilidades do Dono do Processo: 

 Sempre que identificar oportunidades de melhoria que envolvam alteração nos padrões do processo, 

atualizar os diagramas e POP’s e enviar para o EPS novo pedido de homologação e publicação. 

 ... 

Responsabilidades dos Demais Atores Envolvidos: 

 Executar (ou cobrar que se execute) o processo conforme os padrões definidos e publicados. 

 Sempre que identificar problema nos padrões ou oportunidades de melhoria, reportar-se ao dono do 

processo para que este possa analisar possível otimização. 

 ... 

Possíveis Sanções: 

Caso servidor envolvido no processo se negue a cumprir com suas responsabilidades, o 

mesmo poderá responder a Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nos termos da 

resolução X.... ... 

Aprovação dos Envolvidos: 

 

                   Local, Data 
_________________________ 

 

_________________________ _________________________ 

(Fulano)    (Fulano) 

 

_________________________ _________________________ 

(Fulano)    (Fulano) 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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APÊNDICE R – PORTFÓLIO DE PROCESSOS PUBLICADOS 

 

O EPS deve controlar o portfólio de processos publicados na web. Esse 

documento é utilizado para organizar informações dos processos publicados e facilitar o 

planejamento de ações do EPS. Busca-se apontar quais modelos estão atualizados, quais 

processos estão sendo controlados por indicadores, quais receberam sugestões de otimização 

etc. Este portfólio deve ser atualizado e publicado mensalmente no portal do EPS. No quadro 

72 apresenta-se um modelo de portfólio de processos publicados, a ser utilizado no processo 

‘Gestão do Portfólio de Processos’ do EPS. 

Quadro 72 – Apêndice R – Modelo de Portfólio de Processos Publicados 

Portfólio de Processos Publicados: Atualizado em: (data) 

 
Nome do 

processo: 

Atores 

Envolvidos: 
Anexos: 

Dono do 

Processo: 

Modelo 

Atualizado? 

Registra-se 

dados de 

desempenho?  

Sugestões de 

Melhoria? 

Processos 

Críticos: 

Ex: 

Processo 1 
... ... ... (Sim ou Não) (Sim ou Não) ... 

Ex: 

Processo 2 
... ... ... ... ... ... 

Processos 

Não 

Críticos: 

... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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APÊNDICE S – DIAGNÓSTICO DE MATURIDADE DO EPS 

 

Documento para consolidar e expor os resultados da avaliação de maturidade do 

EPS a cada ciclo de gestão. Conforme apresentado na seção ‘Evolução e Sustentabilidade do 

MGGPS’, a evolução da cultura BPM na IPES percorre três níveis de maturidade: inicial (1), 

intermediário (2) e final (3). No nível inicial de maturidade, o EPS executa poucos serviços 

BPM e, após atingir os resultados desejados, este deve ampliar seu escopo de atuação 

gradativamente até chegar no nível 3 de maturidade em todos os seus processos. No nível 3 o 

EPS executará plenamente todos os processos de gestão propostos em sua estrutura. No 

quadro 73, apresenta-se um modelo de diagnóstico de maturidade a ser executado no processo 

‘Gestão de Sistemas do EPS’. 

No diagnóstico de maturidade, cada processo do EPS pode receber pontuações 

que variam de 1 à 3. Estes pontos referem-se à maturidade de cada processo de gestão do 

EPS, definidos na seção ‘Evolução e Sustentabilidade do MGGPS’. Quando todos os 

processos do EPS receberem nota 3, isto indicará que a IPES atingiu a maturidade final, 

denominada ‘EPS Difusor da Gestão Pública Sustentável’. Logo, este documento é utilizado 

para se avaliar, ao final de cada ciclo de gestão, se o EPS atingiu ou não a maturidade 

planejada no ciclo anterior. 

Quadro 73 – Apêndice S – Modelo de Diagnóstico de Maturidade do EPS 

Exemplo de Diagnóstico da Maturidade do EPS: 

Tipo de 

Serviço: 
Processos do EPS: 

Nível de Maturidade 

Atual (1, 2 ou 3): 

Nível de Maturidade 

Futuro (1, 2 ou 3): 

Estratégia 
Provisão de Governança 3 3 

Gestão do Portfólio de Projetos 2 3 

Melhoria 

Mapeamento AS IS 2 3 

Otimização TO BE 1 2 

Implantação de Novos Sistemas 1 2 

Homologação e Publicação 3 3 

Dia a Dia 

Promoção da Cultura BPM 3 3 

Avaliação de Desempenho 1 2 

Avaliação de Conformidade 1 2 

Suporte 
Gestão do Portfólio de Processos 3 3 

Gestão de Sistemas do EPS 2 3 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Após avaliação do nível de maturidade, elabora-se um gráfico para expor os 

resultados conforme o exposto na figura 23. Neste gráfico identifica-se quais processos do 

EPS atingiram a maturidade planejada e evoluíram e quais deixaram a desejar ou não 

evoluíram conforme plano e precisam de atenção no próximo período de gestão. 
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Figura 23 – Apêndice S – Figura para ilustrar o Gráfico de Maturidade do EPS 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Veja no exemplo exposto na figura 23 que alguns processos do EPS, após a 

avaliação, ainda estão no nível 1 de maturidade, já outros atingiram o nível 2 e outros o nível 

3. Este resultado exposto neste exemplo não é desejável. Deseja-se que os processos do EPS 

evoluam de forma uniforme, que todos os processos atinjam o nível 2 e posteriormente o nível 

3, conforme os estágios de maturidade propostos pelo MGGPS. Após a elaboração do gráfico, 

bastará aos gestores verificarem os motivos da falta de uniformidade e buscar soluções para 

aprimorar os processos com maturidade inferior à desejada. 
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APÊNDICE T – PLANO DE COMUNICAÇÃO DO EPS 

 

O plano de comunicação do EPS é um documento para se planejar e divulgar 

informações internas e externas que envolvem o EPS na IPES. Por exemplo, divulgar ações 

de promoção da cultura BPM, os resultados do EPS no período de gestão, agenda de reuniões 

etc. No quadro 74 apresenta-se um modelo de plano de comunicação a ser utilizado no 

processo ‘Gestão de Sistemas do EPS’. 

Quadro 74 – Apêndice T – Modelo de Plano de Comunicação do EPS 

Cronograma – Plano de Comunicação do EPS para o período: 

Tipo de 

Comunicação: 
Objetivo: 

Público de 

Interesse: 
Meios: Frequência: Entregas: 

Reuniões do 

EPS 

Divulgar aos 

interessados à agenda 

de reuniões do EPS 

Interno (atores 

BPM) 

e-mail dos 

envolvidos 
Mensal 

Ata da 

Reunião 

Divulgação 

de Cursos 

Divulgar cursos de 

capacitação do EPS 
Interno e Externo 

Site da IPES, site 

do EPS, redes 

sociais, e-mail. 

Semanalmente 
Cronograma 

de Cursos 

Artigos do 

EPS 

Divulgar resultados do 

EPS à comunidade 
Externo Eventos BPM Anual Artigos 

Resultados do 

EPS 

Divulgar relatórios de 

desempenho do EPS 

Interno (servidores 

e gestores da IPES) 

Site da IPES, site 

do EPS, redes 

sociais 

Mensal Relatórios 

... ... ... ... ... ... 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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APÊNDICE U – PLANO DE CAPACITAÇÕES DO EPS 

 

O plano de capacitações é utilizado para possibilitar o planejamento e o controle 

das ações de capacitação e se criar a agenda de cursos do EPS no período. No quadro 75 

apresenta-se um modelo de plano de capacitação a ser utilizado no processo ‘Promoção da 

Cultura BPM’ do EPS. 

Quadro 75 – Apêndice U – Modelo de Plano de Capacitações do EPS 

Cronograma – Plano de Capacitações do EPS para o período: 

Curso: Objetivo: Público-Alvo: Responsável: Data: Local: Hora: 

Modelagem 

no Bizagi 

Apresentar software e 

notação BPMN 

Donos de 

Processos 

Analista do 

EPS 
.../.../... ... ... 

Conceitos e 

Fundamentos 

BPM 

Apresentar conceitos, a 

importância e os benefícios 

da gestão BPM 

Alta 

Administração 

Analista do 

EPS 
.../.../... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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APÊNDICE V – FORMULÁRIO PARA AVALIAR CONFORMIDADE: 

 

Este documento é utilizado pelos donos de processos para compilar, analisar e 

controlar a conformidade dos ‘seus processos’. Mensalmente, os donos de processos devem 

realizar auditorias e apresentar nas reuniões do Comitê de Gestão do EPS os resultados desta 

avaliação, indicar quais processos estão em conformidade, quais precisam de melhorias 

pontuais e quais precisam ser reestruturados por novos projetos BPM. Após cada reunião, o 

EPS deverá compilar os dados apresentados por todos os donos de processos no Relatório de 

Conformidade e Desempenho do apêndice 24. No quadro 76 apresenta-se um modelo de 

formulário para avaliar conformidade a ser utilizado nos processos ‘Avaliação de 

Conformidade’ do EPS. 

Quadro 76 – Apêndice V – Modelo de Formulário para Avaliar Conformidade 

Formulário para Análise de Conformidade: 

Processo: Conforme? Falhas: Solução: 
Melhoria Pontual 

ou Novo Projeto? 

Processo 1 
( x ) Conforme, 

(    ) Não Conforme. 
- - - 

Processo 2 
(    ) Conforme, 

( x ) Não Conforme. 

Execução fora do 

padrão no setor X. 
Treinar executores. Melhoria Pontual 

... 
(    ) Conforme, 

( x ) Não Conforme. 

Utilizando modelo de 

documento fora do 

padrão, mas melhor 

que o anterior. 

Alterar modelo do 

documento, solicitar ao EPS 

para publicar novo modelo. 

Melhoria Pontual 

... 
(    ) Conforme, 

( x ) Não Conforme. 

Processo foi alterado 

pela resolução X. 

Solicitar novo projeto AS 

IS, para alterar diagramas e 

POP’s. 

Novo Projeto BPM 

... 
(    ) Conforme, 

( x ) Não Conforme. 

Processo tem tarefas 

redundantes. 

Solicitar novo projeto TO 

BE, para otimizar. 
Novo Projeto BPM 

... ... ... ... ... 

Processo n ... ... ... ... 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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APÊNDICE W – PAINEL DE INDICADORES DE DESEMPENHO 

 

Este documento é utilizado pelos donos de processos para compilar, analisar e 

controlar os indicadores de desempenho econômicos, ambientais e sociais associados aos 

‘seus processos’. Mensalmente, nas reuniões do Comitê de Gestão do EPS, os donos de 

processos devem apresentar os valores de desempenho registrados sobre ‘seus processos’, 

quais processos precisam de melhorias pontuais e quais precisam de novos projetos BPM. 

Após cada reunião, o EPS deverá compilar os dados apresentados por todos os donos de 

processos no Relatório de Conformidade e Desempenho do apêndice 24. No quadro 77 

apresenta-se um modelo de painel de indicadores de desempenho a ser utilizado nos processos 

‘Avaliação de Desempenho’ do EPS. 

Quadro 77 – Apêndice W – Modelo de Painel de Indicadores de Desempenho 

Painel de Indicadores de Desempenho: 

Processo: 
Nome do 

Indicador: 
Tipo: 

Responsável 

por Registrar: 

Valor 

Real/mês: 
Meta/mês: Falhas: Soluções: 

Melhoria ou 

Novo Projeto? 

Processo 1 

Indicador 1 

(Econômico, 

Ambiental 

ou Social) 

... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... ... 

Indicador n ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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APÊNDICE X – RELATÓRIO DE CONFORMIDADE E DESEMPENHO 

 

Este documento é utilizado para compilar os dados de conformidade e de 

desempenho apresentados pelos donos de processos nas reuniões mensais do Comitê de 

Gestão do EPS. Após cada reunião, o EPS deverá compilar os dados apresentados por todos 

os donos de processos no Relatório de Conformidade e Desempenho e executar os processos 

de ‘Gestão do Portfólio de Projetos BPM’ e ‘Gestão do Portfólio de Processos Publicados’ 

para respectivamente priorizar os projetos BPM a serem executados pelo EPS e atualizar os 

modelos publicados na Web. No quadro 78 apresenta-se um modelo de relatório de 

conformidade e desempenho a ser utilizado nos processos ‘Avaliação de Conformidade’ e 

‘Avaliação de Desempenho’ do EPS. 

Quadro 78 – Apêndice X – Modelo de Relatório de Conformidade e Desempenho 

Relatório de Conformidade e Desempenho: 

Dono dos 

Processos: 
Processos: Conformidade? Desempenho? Falhas: Soluções: 

Melhorias Pontuais ou 

Novo Projeto BPM? 

... 

Processo 1 
(conforme ou 

não conforme) 
(bom ou ruim) ... ... ... 

Processo 2 Conforme Bom - - - 

Processo 3 Conforme Ruim 
Execução 

Lenta 
Capacitar Melhoria Pontual 

... ... ... ... ... ... 

Processo n ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... 

Fonte: Elaborado pelo autor 


