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Resumo Estruturado 
Contexto: Organizações públicas têm buscado estruturar Escritório de Processos 

(BPMO) com o propósito de formalizar ações de melhoria de processos e aumentar a 

efetividade da entrega dos serviços aos cidadãos.  No entanto, peculiaridades inerentes 

ao setor público, como pouca flexibilidade a mudanças, rigidez da estrutura 

organizacional e mudança de gestão dificultam a consolidação do BPMO neste 

contexto. Diante deste cenário, é relevante compreender os fatores que influenciam a 

estruturação desta unidade para gerir impactos positivos e negativos e aumentar as 

chances de sucesso.  

Objetivo:Esta pesquisa teve como objetivo entender os fatores que influenciaram a 

estruturação de um BPMO em uma organização pública na qual, nós, pesquisadores, 

construímos um Escritório de Processos em conjunto com servidores da organização. 

Método: Realizamos uma Pesquisa-Ação para conduzir a estruturação do Escritório de 

Processos na organização participante. Utilizamos entrevistas, observações, grupo focal 

e análise de documentação para coletar os dados que foram analisados por meio de 

técnicas oriundas da Teoria Fundamentada (GroundedTheory). 

Resultados: A análisedos dados nos possibilitou identificar e relacionar os fatores que 

influenciam a estruturação de um Escritório de Processos. Representamos os fatores e 

suas relações através de um modelo no qual explicitamos influências positivas e 

negativas existentes entre os fatores.  

Conclusão: Evidenciamos que os fatores que influenciaram a estruturação de um 

BPMO em uma organização pública foram: resistência a mudanças, comunicação, 

interação entre equipes, motivação, insuficiência de recursos humanos, liderança, 

cultura, entre outros. 

 

Palavras-Chave:Escritório de Processos, metodologias de BPMO, fatores em 

BPMO, Gestão de Processos de Negócio, Pesquisa-Ação. 



 

Structured Abstract 
Context. Public organizations have attempted to structure Business Process Office 

(BPMO) in order to formalize the actions about process improvements and to increase 

the effectiveness of service delivery to the citizens. However, public sector has some 

peculiarities such as little flexibility for changes and rigidity in the organizational 

structure. These issues are obstacles to the consolidation of a BPMO. In this scenario, it 

is relevant to understand factors that influence the structuring of this unit in order to 

manage positive and negative impacts and to increase the chances of success. 

Objective. This research aims at understanding the factors that influence the structuring 

of a BPMO in a public organization. This BPMO was built by the researchers and 

practitioners.   

Method. We have performed anaction research in order to follow the structuringthe 

BPMO in apublic organization. To achieve that, we have conductedinterviews, 

observations, focusgroup and documentation analysis to collect data that were analyzed 

using techniques based on Ground Theory. 

Results. The data analysis has allowed us to identify and relate the factors that influence 

the structuring of the BPMO. Besides, we have represented the factors and their 

relationships through a model in which we have shown the positive and negative 

influences among them. 

Conclusion. We have evidenced the following factors that have influenced the BPMO 

structuring in a public organization: changes resistance, communication, team 

interaction, motivation, insufficiency of human resources, leadership, culture, among 

others.  

 
 

Key-words: Business Process Management Office, factors in BPMO, Business 

Process Management, Action Research 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A Gestão de Processos de Negócio (do inglês, Business Process Management, BPM) 

tem sido amplamente adotada na indústria por proporcionar o aumento da agilidade e da 

eficiência à execução das atividades organizacionais (Korhonen, 2007). No entanto, 

(Paim et al., 2008; Fettkeet al., 2006; Paim et al., 2009) afirmam que a crescente 

complexidade da gestão por processos tem exigido que as organizações construam 

núcleos de coordenação capazes de gerir BPM de forma estruturada. Escritórios de 

Processos (do inglês, BusinessProcess Management Office, BPMO) se destinam a este 

propósito. Eles são unidades funcionais responsáveis por estabelecer regras, padrões e 

diretrizes necessários à implantação e continuidade de BPM (Richardson, 2006). 

A estruturação de um Escritório de Processos consiste em uma ação estratégica 

que deve ser bem planejada para a obtenção de êxito. A construção desta unidade é 

influenciada por fatores que impactam no sucesso ou fracasso de uma iniciativa de 

BPM. Schmiedelet al. (2010) afirma que a cultura organizacional influencia o êxito da 

construção de um Escritório de Processos. Jesus (2011) ressalta que a forma com que a 

comunicação flui impacta diretamente o estabelecimento desta unidade. Kushidman 

(2006) cita que a presença de um patrocinador influente é essencial para o sucesso do 

BPMO. Concluímos então que cultura, comunicação e patrocínio são alguns dos fatores 

que influenciam a estruturação de um Escritório de Processos, contribuindo para 

sucesso ou fracasso de acordo com a forma com que são tratados.  

Em organizações públicas, a formação de um BPMO é influenciada por fatores 

decorrentes de peculiaridades deste contexto.Troca periódica de governo, pouca 

flexibilidade a mudanças, rigidez da estrutura hierárquica que se baseia em uma visão 

vertical, além da existência de leis e estatutos que regem o negócio, são algumas das 

características do setor público (Santos etal., 2011). Neste sentido, o entendimento dos 

fatorespossibilita traçar estratégias para geri-los visando aumentar as chances de êxito 

da estruturação do Escritório de Processos.    

Nesta pesquisa, buscamos identificar e entender os fatores que influenciaram a 

estruturação de um Escritório de Processos em uma organização pública na qual 

conduzimos o estudo por meio de uma Pesquisa-Ação. Esta abordagem consiste em um 

processo investigativo no qual pesquisadores constroem novos conhecimentos 
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planejando, agindo, avaliando e aprendendo com intervenções reais (Koshy, 2005). 

Utilizamos a Pesquisa-Ação por nos propiciar o envolvimento direto com o ambiente e 

com o processo construtivo do BPMO.  

A Pesquisa-Ação preconiza a descoberta de novas informações por meio da 

transformação e da aplicação de melhorias práticas no mundo real (McKay e Marshall, 

2001). Seguindo esta premissa estruturamos o Escritório de Processos na organização e 

em paralelo buscamos identificar fatores críticos por meio da coleta e da análise de 

dados advindas de fontes que englobaram participantes da ação, servidores da 

instituição e documentos organizacionais. Os participantes da ação contribuíram 

ativamente com o grupo de pesquisadores para a estruturação do Escritório de 

Processos. Com isto seguimos outra premissa da Pesquisa-Ação que por definição 

requer a participação conjunta do pesquisador e da organização na geração do 

conhecimento prático e teórico. 

A motivação da pesquisa partiu dos pressupostos: i) da necessidade de identificar 

e gerir fatores envolvidos na estruturação de um Escritório de Processos em uma 

organização pública e ii) da importância da estruturação de Escritório de Processos para 

a implantação e evolução das iniciativas de BPM (Richardson, 2006; Khusidman, 2010; 

Korhonen; 2007). 

 

1.1. Problema de pesquisa 

Embora a literatura cite fatores envolvidos na estruturação de um BPMO, o 

desconhecimento destes no contexto do setor público afeta o sucesso da implantação 

desta unidade. Considerando as peculiaridades deste setor e a necessidade de gerir 

fatores envolvidos na construção de um BPMO, traduzimos o problema na seguinte 

questão de pesquisa:  

 (QP1) Quais são os fatores que influenciam a estruturação de um Escritório de 

Processos em uma Organização Pública Brasileira? 

 

1.2. Objetivos 

A pesquisa teve como objetivo geral identificar e analisar quais são os fatores que 

influenciam a estruturação de um BPMO em uma organização pública. 
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O caráter empírico e intervencionista da pesquisa impulsionou a condução de uma 

Pesquisa-Ação. Este método, segundo (Easterbrook, 2010; Hanet al., 2010), preconiza a 

colaboração ativa entre participantes e pesquisadores no processo de avaliação e 

transformação de um contexto, além da resolução efetiva de um problema.Para o 

alcance do propósito da pesquisa definimos os seguintes objetivos específicos: 

• Definir uma estrutura para orientar a construção do BPMOem uma organização 

pública; 

• Descrever como o BPMO foi estruturado em uma organização pública.  

• Identificar fatores envolvidos na estruturação do BPMO. 

• Analisar os fatores identificados e avaliar a relação entre eles. 

 

1.4. Estrutura do trabalho 

� Capítulo 2: Apresenta a revisão da literatura contendo os principais temas 

analisados na pesquisa: Gestão de Processos de Negócio, BPM no contexto de 

organizações públicas, Escritório de Processos e Metodologias para a 

Estruturação de Escritório de Processos. 

� Capítulo 3: Descreve o método de pesquisa abordando as estratégias e os 

procedimentos utilizados na condução da pesquisa. Este capítulo também 

apresenta as ameaças à validade e as considerações éticas do estudo.  

� Capítulo 4: Apresenta a condução dos ciclos da Pesquisa-Ação e os fatores 

identificados, além de expor modelos que representam como os fatores estão 

inter-relacionados.  

� Capítulo 6: conclui o presente documento apresentando as contribuições para 

pesquisa e prática e propondo trabalhos futuros. 



 

 15

2. Revisão da Literatura 
Este capítulo apresenta os principais conceitos encontrados na literatura referente a 

Gestão de Processos de Negócio, BPM no contexto de organizações públicas, Escritório 

de Processos e Metodologias para a Estruturação de Escritório de Processos. Estes 

temas foram pesquisados com o intuito de embasar teoricamente a pesquisa e de 

promover a compreensão de alguns termos inerentes a estas áreas.  

 

2.1. Gestão de Processos de Negócio 

Segundo Elzingaet al. (1995) muitas organizações estão engajadas em encontrar 

caminhos por meio dos quais a produtividade, a qualidade dos produtos e as operações 

sejam melhoradas. Uma abordagem que possibilita o alcance de tais melhorias é a 

Gestão de Processos de Negócio (BPM, do inglês, Business Process Management).  

A Gestão de Processos de Negócio tem se tornado um importante tema ante a 

constante necessidade das empresas aumentarem sua produtividade, melhorarem o 

relacionamento com clientes e reduzirem o tempo de desenvolvimento de novos 

produtos e serviços (Sentaininet al.,2008). 

 O principal propósito de BPM é alinhar os processos de negócios com os 

objetivos estratégicos da organização e com as necessidades dos clientes. No entanto, 

sua adoção requer uma transformação em uma organização que possui caráter funcional 

para uma orientação voltada a processos(Lee e Dale, 1998). 

A literatura apresenta uma variedade de conceitos inerentes a Gestão de Processos 

de Negócio. Segundo Kettinger, et al.(1997), BPM remete a melhores produtos 

processos e serviços medidos em termos de custo, qualidade, satisfação do cliente ou 

valor. De acordo com Van der Aalst, et al. (2003)BPM é definido como um apoio a 

processos de negócio através da utilização de métodos, técnicas e software para 

desenhar, controlar e analisar processos operacionais envolvendo pessoas, organizações, 

aplicações, documentos e outras fontes de informação. 

Nebauer (2009) afirma que BPM é uma abordagem que permite às empresas uma 

rápida adaptação organizacional às contínuas exigências do mercado e dos seus clientes. 

Ainda de acordo com Nebauer (2009), esta abordagempermite o desenvolvimento e a 
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melhoria contínua de estratégias corporativas, possibilitando que as organizações se 

concentrem no negócio e em geração de valor. Neste contexto, BPM é caracterizado 

pelo foco em processos, clientes, valores, serviços, colaboradores, competências e 

aprendizado (Nebauer, 2009). 

Segundo Garimellaet al. (2008), BPM é uma abordagem centrada em processos 

para melhoria de performance que combina processos com tecnologia da informação e 

metodologias de Governança. Ainda de acordo com Garimellaet al. (2008), BPM é a 

colaboração entre pessoas, negócio e ferramentas para aumentar a efetividade, a 

agilidade e a transparência de processos.  

As definições citadas remetem a necessidade de conhecer o conceito de 

‘processos’ para que o termo ‘BPM’ seja completamente compreendido. A palavra 

‘processo’ pode ser entendida como um conjunto de atividades que juntas produzem um 

resultado de valor para um consumidor (Hammer e Champy, 1994). Um processo 

também é compreendido como uma ordenação de atividades de trabalho através do 

tempo e do espaço, com um início, um fim e um conjunto claramente definido de 

entradas e saídas. (Davenport 1993, 2000). 

Há vários tipos de processos: processos de software, processos de produção, 

processos gerenciais, processos organizacionais, entre outros (Gonçalves, 2000). A 

abordagem de BPM foca especificamente processos de negócio.  De acordo com Earl 

(1994), um processo de negócio éuma forma de organização lateral ou horizontal, que 

encapsula a interdependência de tarefas, pessoas, funções e departamentos necessários 

para fornecer um produto ou serviço.Ahmed e Simintras (1996) afirmam que um 

processo de negócio é um sistema que interliga os fluxos inter-funcionais de recursos e 

lida com tarefas organizacionais, antes consideradas isoladas, de forma coerente e 

integrada. 

O termo ‘processos de negócio’ associado ao conceito de BPM resulta na 

conclusão de que um dos principais objetivos da melhoria contínua de processos é 

possibilitar a entrega de melhores produtos e serviços mensurados em relação a custo, 

qualidade, valor e satisfação do cliente (Kettingeret al., 1997). 
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2.1.1. Ciclo de Vida da Gestão de Processos de Negócio 

De acordo com Khan (2004), BPM consiste em uma abordagem disciplinada de 

identificação, modelagem, análise, redesenho e implantação de processos de negócio 

para o alcance do aprimoramento organizacional. Neste contexto, a Gestão de Processos 

de Negócio é composta por um conjunto de fases que compreende desde o projeto até a 

evolução contínua do processo.  Estas fases correspondem ao ciclo de vida de BPM. 

As fases do ciclo de vida de BPM variam conforme o método adotado para a 

condução das ações de melhoria de processos. De acordo com o CBOK (2009), o ciclo 

de vida de BPM engloba as seguintes fases: 

  

• Processo de planejamento e estratégia:Envolve a elaboração de um plano de 

direcionamento do processo e identificação dos envolvidos, das metas, das 

expectativas e das ações necessárias para que o processo seja corretamente 

compreendido e modelado. 

• Análise de Processos de Negócio:Agrega o entendimento dos problemas 

inerentes ao processo e definição de medições de desempenho a fim de 

compreender o processo e seu impacto na organização como um todo. 

• Desenho e modelagem de Processos de Negócio:Engloba o desenho e a 

documentação do processo como ele é (As Is) e avaliação dos fatores ambientais 

que habilitam ou restringem o processo. Esta fase também inclui a modelagem 

de como o trabalho ponta-a-ponta deveria ser realizado (To Be) de modo a 

entregar valor aos clientes. 

• Implementação de Processos:Consiste na Transformação de processo e 

implementação das ações propostas no redesenho do processo (To Be). 

• Monitoramento e Controle de Processos:Refere-se acontínua medição e 

monitoramento de processos de negócio fornecem a informação necessária para 

que gestores de processo ajustem recursos a fim de atingir objetivos dos 

processos 

• Refinamento de Processos: Consiste em melhorias incrementais e contínuas 

para a otimização do processo. 
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2.1.2. BPM no Contexto de Organizações Públicas 

Organizações do setor público diferem do setor privado em diversos aspectos. Enquanto 

organizações privadas possuem por principal objetivo o aumento da lucratividade, 

organizações públicas visam beneficiar o cidadão por meio da entrega de serviços que 

garantam a sua segurança, locomoção, saúde, inserção na sociedade, enfim o seu bem 

estar enquanto membro da sociedade. Logo, no contexto de organizações públicas, o 

cidadão é o principal cliente. A adoção de BPM em organizações públicas visa 

principalmente aumentar a qualidade e a agilidade da entrega destes serviços. 

Segundo Trejear e Jenkins (2007), algumas principais diferenças distinguem o 

setor público do setor privado. A primeira diferença consiste no objetivo final inerente a 

cada segmento. Enquanto o setor privado foca o aumento do retorno de investimento, o 

setor público visa o atendimento as necessidades do cidadão com transperência, 

integridade e eficiência.  

Outra diferença refere-se à prestação de contas. Enquanto empresas privadas 

prestam contas de suas ações e finanças internamente, o setor público precisa prestar 

contas dos gastos aos cidadãos de forma transparante, uma vez que todo o dinheiro 

utilizado advém de impostos que são pagos pela sociedade.  

Mias uma distinção a ser citada refere-se à celeridade da tomada de decisão. 

Enquanto no setor privado as decisões tendem a ser tomadas rapidamente, o setor 

privado requer um ritmo mais lento devido ao excesso de burocracia peculiar a este 

contexto, que é uma consequencia da rigidez hierarquica organizacional e da visão 

excessivamente departamentalizada.  

A cultura também consiste em um ponto de distinção entre o setor público e o 

setor privado. Enquanto organizações privadas possuem a estrutura flexível e buscam 

constatemente a inovação, organizações públicas são regidas por leis e regulamentações 

que em alguns casos impedem a flexibilidade a mudanças.  

Segundo Santos (2011), o ambiente de setor público é caracterizado por uma 

visão de trabalho funcional e hierárquica. À medida que se deseja modificar o modo de 

pensar e agir sob suas atividades essenciais para um ambiente de gestão de processos, 

haverá alterações na estrutura organizacional e em outros elementos integrantesdo  

projeto  organizacional  para  priorizarem  os processos como um eixo gerencial de 

maior importância que o eixo funcional. (Santos, 2011; Paim, 2007) 
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Uma particularidade do setor público no âmbito de organizações brasileiras em 

oposição ao setor privado é a seleção de servidores por meio de concurso. Pessoas de 

diferentes formações e habilidades são admitidas e alocadas para setores que muitas 

vezes não correspondem ao seu perfil. Isto dificulta a realização de atividades e a 

evolução organizacional.  

Tanto no setor público quanto no setor privado, BPM envolve a documentação e 

a melhoria contínua de processos de negócio (Tregear e Jenkins, 2007). No entanto, as 

peculiaridades inerentes a cada setor requer a condução de uma abordagem diferenciada 

para cada contexto a fim de que a iniciativa de BPM tenha êxito. As diferenças citadas 

convergem para o fato de que a adoção de BPM precisa ter um enfoque especial no 

setor público para que estas particularidades sejam tratadas e para que a melhoria de 

processos se torne uma realidade.  

Independentemente do ciclo de vida adotado e do contexto, uma iniciativa de 

BPM possui maior chance de êxito quando gerida de forma estruturada. Para tal, a 

Gestão de BPM deve ser conduzida por um orgão capaz de propor diretrizes e de guiar 

as ações de melhorias de processos. A esta unidade denominamos de Escritório de 

Processos. A seguir apresentamos as principais características de um Escritório de 

Processos. 

 

2.2. Escritório de Processos 

De acordo com Richardson (2006), Escritório de Processos (do inglês, Business Process 

Management Office, BPMO) é uma unidade funcional responsável por estabelecer 

regras, padrões e diretrizes necessários à implantação e continuidade da Gestão de 

Processos. Com o objetivo de introduzir e apoiar a execução de iniciativas de BPM, 

estas unidades têm sido amplamente estabelecidas nas estruturas organizacionais (Jesus 

et al., 2009). Escritório de Processos também é conhecido na literatura como Centro de 

Excelência de Processos (CoE), Centro de Competência BPM ou Business Process 

Management Office (BPMO) (Jesus et al., 2009); (Khusidman, 2010).  

Segundo Richardson (2006), BPMOs buscam principalmente priorizar, implantar 

e manter processos de negócio em repositórios, além de monitorar o desempenho destes 

e estabelecer práticas de BPM. Korhonen (2007) e Melenovsky (2006) apresentam o 

BPMO como um facilitador em iniciativas de BPM. Se analisado como um mecanismo 
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de governança, o objetivo desta estrutura é definir e gerenciar padrões e regras que 

possibilitem a adoção de BPM pela organização (Jesus et al., 2009; Korhonen, 2007; 

Melenovsky, 2006; Miers, 2006; Korhonen, 2007; Richardson, 2006). 

Miers (2006) destaca que o estabelecimento de um BPMO é um fator crítico de 

sucesso para iniciativas de BPM. Segundo Paim (2008), sua estruturação pode trazer 

diversos benefícios como o entendimento adequado dos processos, desenvolvimento e 

aprimoramento organizacional, além do funcionamento integrado e coordenado das 

atividades. 

A estruturação de um Escritório de Processos possibilita à organização a 

capacitação necessária para (Pinhoet al., 2008): 

• Promover o entendimento adequado dos processos pelos envolvidosseja na 

forma como estão sendo realizados atualmente (modelo As-Is), seja na forma 

como a organização deseja que sejam entendidos no futuro (modeloTo-Be); 

• Possuir um referencial de desenvolvimento e aprimoramento organizacional que 

resultem em vantagens competitivas ou comparativas, para organizações 

privadas e públicas; 

• Promover o funcionamento integrado e coordenado das atividades e recursos que 

resultam nos produtos e serviços da organização, entregues ou produzidos por 

meio do efetivo funcionamento dos processos; 

• Cumprir com requisitos de desempenho, tais como entrega dentro de prazos, 

custos, qualidade; viáveis somente pela contínua gestão integrada e articulada 

dos processos. 

A construção de um Escritório de Processos afeta diretamente a estrutura 

organizacional. Um BPMO por consistir em uma unidade funcional, deve ser construído 

de modo a se adequar ao tipo de estrutura adotado pela organização e deve ter 

flexibilidade para evoluir sinergicamente. A inserção do BPMO impacta o organograma 

organizacional, uma vez que a nova área deve possuir um gerente, deve responder à alta 

gestão, além de possuir um conjunto de procedimentos e regulamentaçãoes, assim como 

qualquer outro departamento organizacional.  
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No contexto de Gestão de Processos de Negócio, os tipos de estruturas 

organizacionais mais comuns são: estrutura funcional, estrutura matricial e estrutura 

orientada a processos (Paim, 2009). 

 Na estrutura funcional, os processos são vistos como silos nas áreas 

organizacionais e não há uma visão holistica do processo em sua totalidade. A Gestão 

de Processos de Negócio se resume a iniciativas pontuais, não havendo retornos 

consistentes para a organização como um todo. Um BPMO institucionalizado com base 

nesse tipo de estrutura tende a não ter grande poder de atuação. 

Na estrutura matricial, os processos perpassam as áreas organizacionais, no 

entanto ainda há divisões quantoa visão de silos. A iniciativa de BPM nesse contexto 

tende a ser melhor coordenada e quando há um BPMO, a unidade possui maior poder de 

atuação, agindo de forma normativa, determinando metodologias, diretrizes e padrões e 

educando a organização. 

Na estrutura orientada há processos, a visão de silos é quebrada, de modo que 

não há divisões departamenais limitando os processos, logo, eles são vistos de ponta a 

ponta. Neste tipo de estrutura, o BPMO atua de forma coordenadora, apenas apoiando a 

iniciativa de BPM que possui um grau elevado de maturidade e é autogerenciavel.  

Ao estruturar um BPMO as organizações, que normalmente possuem caráter 

funcional, buscam alcançar uma estrutura orientada à processos. Para conduzir esta 

ação, é relevante adotar um conjunto de diretrizes que possam guiar a contrução do 

BPMO. Metodologias para a estruturação de Escritório de Processos se destinam a este 

propósito.  

 

2.3. Metodologias para a estruturação de Escritório de Processos 

Muitas organizações buscam orientações para conduzir a implantação de um BPMO 

(Paim et al., 2008). É possível encontrar na academia e na indústria propostas de 

metodologias capazes de auxiliar as organizações a alcançar este objetivo. No entanto, 

de acordo com (Richardson, 2006), não há um consenso sobre como um Escritório de 

Processos deve ser estabelecido. As metodologias disponíveis possuem particularidades 

distintas que atendem a diferentes contextos, portanto, devem ser analisadas antes de 

serem adotadas como guia. 
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Para criar uma estrutura para a construção de um BPMO em uma organização 

pública, pesquisamos algumas metodologias que se destacaram por atender a um 

conjunto de critérios encontrados na literatura considerados importantes para a 

construção de um BPMO (seção 2.3.3). Estas metodologias foram: 

• Metodologia da UNIRIO (Pinho et.al., 2008): Criada por um grupo de 

pesquisadores da UNIRIO a partir de um projeto de pesquisa patrocinado pela 

Petrobrás, onde a metodologia foi aplicada na área de TI. 

• Metodologia da EloGroup (Elo Group, 2008): Elaborada pela Elo Group, 

empresa nacional de consultoria com foco em BPM e Governança, foi aplicada 

em doze instituições tanto do setor público quanto do setor privado. 

• Metodologia da Progress Software (Makhfi e Patton 2010): Desenvolvida 

por integrantes da Progress Software, empresa internacional de produtos e 

serviços de software. Até o momento, não foram recebidas informações dos 

autores sobre casos de aplicação desta metodologia.  

 

2.3.1. Metodologia da UNIRIO 

A metodologia para a criação de um BPMO proposta pela UNIRIO (Pinho et. al., 2008) 

foi formulada com o objetivo de constituir uma unidade responsável por implantar e 

gerir a prática da gestão de processos na cultura organizacional. 

Segundo (Pinho etal., 2008), os passos para a estruturação de um Escritório de 

Processos propostos nestametodologia são:  

i) Identificar o tipo de estrutura organizacional 

Ametodologiada UNIRIO preconiza que identificar qual tipo de estrutura 

organizacional está associado à empresa é essencial para o planejamento do 

escopo de atuação do BPMO, por isso é de grande relevância considerar este 

passo antes de qualquer outra decisão relacionada à construção do Escritório de 

Processos. 

ii) Definir a forma e o escopo de atuação do BPMO de acordo com a 

estrutura da organização 

Pinho et. al (2008) ressaltam três formas de atuação inerentes a um Escritório de 

Processos: Escritório Normativo Colaborativo, Escritório Coordenador, e por fim, 

Escritório Normativo e Coordenador. Cada forma denota um posicionamento 
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peculiar do BPMO dentro da estrutura organizacional. O Escritório Normativo 

Colaborativo atua de forma estratégica na Governança da gestão de processos, no 

controle de qualidade e de custos, na melhoria contínua dos processos e nas 

atividades de suporte ao BPMO, tendo total controle e atuação nas iniciativas de 

BPM. O Escritório Coordenador atua na gestão rotineira dos processos, 

realizando atividades de acompanhamento e de controle, no entanto possui poder 

de decisão mais limitado que o Escritório Normativo Colaborativo. O Escritório 

Normativo e Coordenador agrega as tarefas dos dois tipos de escritórios descritos 

anteriormente. 

 A escolha da forma de atuação do BPMO implica na definição de suas 

funções, dos seus limites e do seu poder de decisão. Desta forma, segundo 

ametodologia, é essencial uma análise sobre o tipo de atuação que mais se adequa 

ao cenário organizacional.  

iii) Definir os macro objetivos do BPMO e detalhar as atividades necessárias 

para que os objetivos sejam alcançados 

Após definir a forma e o escopo de atuação do Escritório de Processos, 

ametodologia recomenda a definição de macro-objetivos que justifiquem a 

implantação de um BPMO dentro da empresa. Estes objetivos devem ser 

condizentes com a realidade da organização e devem estar atrelados a atividades 

que possibilitem o seu alcance.  

iv) Definir um macro-processo que represente o fluxo de objetivos e de 

atividades do Escritório de Processos 

O macro-processo consiste em um desenho das atividades de um Escritório de 

Processos. Ele representa o caminho para gerir a gestão de processos e é relevante 

para demonstrar uma visão do BPMO em sua totalidade. Desenhá-lo é um 

importante passo para o claro entendimento dos processos envolvidos na 

Governança de BPM. 

As atribuições propostas por estametodologia são classificadas por tipos de 

processos que se dividem em: gerenciais, gestão do ciclo de vida, gestão dos processos 

do dia-a-dia e por fim, suporte ao Escritório de Processos. 
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Os processos gerenciais envolvem as atividades mais macros de um escritório de 

processos: promover a Governança, atribuir responsabilidades, definir abordagem de 

mudança, priorizar processos, gerir portfólio de projetos, entre outras.  

Os processos da gestão do ciclo de vida englobam a identificação, a modelagem, 

a automação e a melhoria contínua dos fluxos de trabalho. Definição de indicadores e 

treinamento da equipe de BPM também são atividades inseridas nesta categoria.  

Os processos da gestão do dia-a-dia são responsáveis pela coordenação no das 

ações rotineiras do BPMO. Estes tipos de processos permitem ao escritório (Pinho et al., 

2008): acompanhar e controlar a execução dos processos, registrar o desempenho dos 

processos, registrar e controlar desvios de impacto, avaliar o desempenho dos processos.  

Os processos de suporte ao escritório são responsáveis por apoiar o 

funcionamento do BPMO. Eles englobam: preparar e manter a equipe do Escritório de 

Processos, manter sistemas do Escritório de Processos, registrar aprendizado sobre 

processos e manter plano de comunicação do Escritório de Processos. 

A metodologia ainda propõe um conjunto de cenários de atuação que evolui em 

uma escala de zero a cinco de acordo com a complexidade das atividades 

desempenhadas e com o aumento da maturidade do Escritório de Processos ao longo do 

tempo. Estes cenários possibilitam: i) a evolução do BPMO de acordo com o nível de 

maturidade de BPM da organização; ii) a avaliação do desempenho atual do BPMO e 

iii) o planejamento das ações necessárias para o alcance de um nível superior.  

 

2.3.2. Metodologia da ELO GROUP  

A metodologia de estruturação do BPMO da ELO GROUP foi formulada com o 

objetivo de promover o alinhamento organizacional por meio da Governança de BPM e 

da contínua inovação centrada em processos (ELO GROUP, 2008).  

Os passos que guiam o processo de construção de um Escritório de Processos 

propostos por esta metodologia são:  

i) Definição do posicionamento organizacional 

Este passo engloba a identificação da estrutura organizacional, além da 

realização de um diagnóstico das iniciativas de BPM e do seu nível de 

maturidade dentro da instituição. Estas ações servem como base para a tomada 
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de decisão sobre o escopo de atuação do BPMO e sobre a escolha do local mais 

apropriado para a sua inserção na estrutura da empresa.  

ii) Design da lógica de Governança 

Segundo a metodologia, uma decisão importante é a definição de ações a serem 

realizadas pelo Escritório de Processos e a sua integração com todas as 

atividades de BPM realizadas dentro da empresa. Na fase de design da lógica de 

Governança é sugerida a construção de uma matriz de governança das tarefas de 

BPM, o detalhamento dos serviços a serem prestados pelo BPMO, assim como a 

definição dos responsáveis por cada um destes serviços. 

iii)  Design de métodos e artefatos 

Neste passo, a metodologia sugere o desenho do fluxo envolvendo cada serviço 

prestado ou consumido pelo Escritório de Processos. Desta forma, todas as ações 

do BPMO são especificadas através da modelagem dos seus processos e da 

definição de métodos, padrões e diretrizes para BPM. A forma e o nível de 

priorização de serviços também são definidos nesta etapa. 

iv)  Design da relação com demais áreas 

Esta fase visa o reconhecimento da existência do Escritório de Processos em 

relação à disponibilidade orçamentária e alinhamento estratégico da empresa. 

Nesta etapa, cada serviço é financeiramente avaliado. O relacionamento entre o 

Escritório de Processos e as demais áreas de organização passa a ser melhor 

delineado através da formalização de regras que regem os limites de atuação do 

BPMO. 

v) Design da base de recursos 

O design da base de recursos refere-se à definição, assim como obtenção de 

competências humanas e insumos tecnológicos necessários para o exercício do 

BPMO. As tarefas são divididas e atribuídas para os papeis responsáveis e toda a 

infraestrutura tecnológica é especificada para a execução dos serviços. Esta 

etapa pode ser conduzida em paralelo com o passo anteriormente descrito (iv).  

vi) Planejamento da implantação 

A metodologia aborda duas formas de implantação: progressiva e big bang. Na 

forma progressiva, os serviços são disponibilizados de forma incremental, os 

esforços são medidos de acordo com os resultados alcançados e o BPMO evolui 
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gradativamente. Na lógica big bang, todos os serviços são oferecidos ao mesmo 

tempo. Nesta etapa também é realizada a comunicação institucional da 

implantação do BPMO (ELO GROUP, 2008) e a capacitação da equipe interna 

que será responsável por sua continuidade. 

A metodologia para estruturação de um BPMO proposta pelo ELO GROUP apresenta 

duas formas de atuação do Escritório de Processos: consultivo e normativo/prescritivo.  

Na forma consultiva, o BPMO atua apoiando as atividades dos gestores de processos e 

dos gestores funcionais, sem possuir grande poder de atuação. No papel 

normativo/prescritivo, o BPMO possui maior controle das iniciativas de BPM e maior 

poder de decisão. No entanto, fica a critério da empresa a escolha do formato mais 

apropriado para a sua realidade.  

 

2.3.3. Metodologia da Progress Software 

A metodologia da Progress Software foi proposta com o objetivo de orientar o 

estabelecimento de um Centro de Excelência responsável por definir e manter um 

conjunto de orientações para a gestão de BPM dentro da organização. Os passos para a 

estruturação de um BPMO sugeridos por estametodologia são:  

i) Conseguir patrocínio executivo  

Segundo a Progress Software (2010), o sucesso da estruturação do BPMO está na 

existência de um patrocinador da alta gerência que apoie ativamente as iniciativas 

de BPM. De acordo com a metodologia o patrocinador deve possuir um relevante 

conhecimento estratégico e ter poder suficiente para interferir na tomada de 

decisão.  

ii) Definir objetivos e critérios de sucesso 

Além da definição de objetivos, a metodologia sugere a adoção de critérios de 

sucesso para mensurar o progresso, os fracassos e as realizações do Escritório de 

Processos. Nesta etapa também são estabelecidos os serviçosa serem 

oferecidospelo BPMO. Nessa fase é sugerida a avaliação da maturidade de BPM 

que consiste na análise do nível da iniciativa da Gestão de Processos na 

organização. 

ii) Definir estrutura de Governança 
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A estrutura de Governança especifica como o BPMO é organizado, como ele 

conduz o negócio e quais são seus papeis e responsabilidades. Sua definição é 

importante para que o BPMO seja institucionalizado na empresa. É necessário 

que os membros do BPMO se reúnam periodicamente para atualizar esta estrutura 

e para verificar se as ações do BPMO estão de acordo com o que foi especificado. 

         iv) Estabelecer uma arquitetura BPM 

A arquitetura de BPM consiste na sinergia operacional entre objetivos 

estratégicos organizacionais e detalhes dos projetos táticos. Ela define como a 

Gestão de Processos será executada e promove o equilíbrio entre as motivações 

do negócio e de TI.  Sua definição possibilita o alinhamento entre padrões 

corporativos e técnicos.  

         v) Criar repositório de BPM  

A metodologia recomenda a criação de um repositório e a delegação de 

responsáveis pela manutenção de artefatos, processos, códigos, relatórios, 

métricas e metodologias gerados durante a condução de BPM que podem ser 

reutilizados posteriormente. 

iii) Estabelecer práticas para a gestão da mudança 

A adoção de BPM envolve mudanças de nível gerencial, operacional e cultural. 

Planejar como estas mudanças ocorrerão evita que altos investimentos e 

expectativas se transformem em grandes desapontamentos. Por este motivo, a 

metodologia sugere que sejam estabelecidos orientações e procedimentos 

adequados para tratar todos os tipos de mudança que poderão afetar a empresa. 

iv) Realizar um inventário dos processos 

Ametodologia sugere o inventário de todos os processos existentes na empresa. 

Os processos devem ser identificados e categorizados com o apoio das pessoas 

diretamente envolvidas na sua execução. Esta ação fornecerá uma base para que 

os processos sejam conhecidos e posteriormente priorizados para a aplicação do 

ciclo de BPM. 

v) Priorizar processos com base em objetivos estratégicos 

Uma das grandes dificuldades que as empresas encontram na condução de BPM é 

priorizar os processos a serem implementados. Por este motivo, é de grande 

relevância definir critérios que auxiliem esta decisão. Ametodologia sugere que os 
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processos sejam priorizados de acordo com o nível de esforço, de valor, de 

complexidade, de frequência de execução e de facilidade de administração.  

vi) Iniciar execução de projetos de BPM 

Após a realização dos passos anteriores, ametodologia preconiza que a 

organização poderá iniciar a execução de projetos de BPM previamente 

escolhidos.  

O BPMO também deve ser responsável por definir: como promover a 

consciência e a aceitação da cultura de BPM; Como desenvolver competências 

para que a implantação de BPM seja bem sucedida; Como engajar e envolver 

pessoas de diferentes unidades organizacionais e por fim, como desenvolver e 

gerenciar programas de treinamento para o usuário. 

Na metodologia ainda são apresentados papeis e responsabilidades dos 

envolvidos no Escritório de Processos (Quadro1).  

 

Papel Responsabilidades 

Patrocinador 

executivo 

Apoiar as iniciativas de BPM 

Gestor do 

programa 

É responsável pelas atividades diárias de BPM, pelo BPMO e 

pelas iniciativas de Gestão de Processos em geral. Também é sua 

função reportar os resultados obtidos ao patrocinador. 

Evangelista 

BPM 

Fomentar os conceitos e a cultura da Gestão de Processos em toda 

a organização. 

Arquiteto 

Corporativo 

Gerenciar a plataforma de TI para a implantação e continuidade de 

BPM. Sua função é garantir que políticas e padrões definidos no 

âmbito tecnológico serão seguidos. 

Especialista em 

ferramentas 

Prover treinamentos para capacitar os usuários no uso das 

ferramentas de Gestão de Processos. Também é sua 

responsabilidade escolher as aplicações necessárias para a 

condução de BPM. Seu trabalho é realizado em conjunto com o 

arquiteto corporativo. 

Chefe de Liderar o grupo de analistas responsável pelas atividades 



 

 29

analista de 

negócio 

operacionais de BPM. Sua função é monitorar as ações deste 

grupo e representá-los dentro da organização. 

Bibliotecário de 

processos 

Desenvolver e gerir o repositório de processos. 

Arquiteto de 

processos 

Responsável por elaborar padrões para a modelagem e a 

implementação dos processos. 

Representante 

de cada linha 

de negócio 

Responsável por representar interesses de grupos de cada linha de 

negócio existente na organização. Tem a função de solicitar a 

execução de futuros projetos e processos ao BPMO. 

Quadro1. Papéis e responsabilidades de um Escritório de Processos. Fonte: Progress 

Software (2010). 

 

2.3.5. Análise Comparativa de metodologias para estruturação de 

BPMO 

As diferenças existentes entre as metodologias motivou a realização de uma análise 

comparativa com base em elementos extraídos da literatura considerados importantes 

para a construção de um BPMO. Estes elementos são: 

i) Objetivos relacionados à implantação de um BPMO (Pinho et al., 2008); 

ii) Passos necessários para estruturação de um BPMO (Paim, 2009);  

iii) Atividades desempenhadas por um BPMO (Khusidman, 2010; Korhonen 2007; 
Paim 2009); 

iv) Posicionamento estratégico de um BPMO (Paim, 2009; Richardson, 2006); 

v) Papéis e responsabilidades dos envolvidos na continuidade do BPMO 
(Trkman, 2010; Korhonen, 2007; Kohlbacher, 2009). 

Adicionalmente analisamos os pontos fortes e as lacunas observadas em cada 
metodologia.  

i) Objetivos da implantação do BPMO 

Segundo (Pinho et al., 2008), a construção de um BPMO requer o delineamento de 

objetivos que possam ser atingidos e que justifiquem claramente a sua implantação. A 

análise dos objetivos propostos pelas metodologias permite avaliar se estes estão 

alinhados com os objetivos da organização que deseja estabelecer este tipo de unidade. 
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A metodologia da UNIRIO preconiza que o BPMO tenha como objetivo principal 

Inserir e gerir a prática da gestão de processos no escopo de atuação e na cultura da 

empresa. Segundo a metodologia da EloGroup, o BPMO deve ser implantado com o 

objetivo de prover o alinhamento organizacional por meio da Governança de BPM e 

da produção contínua da inovação centrada em processos. A proposta da Progress 

Software indica que um BPMO deve ser implantado de modo a definir e manter um 

conjunto de orientações responsáveis por guiar a gestão de BPM dentro da empresa. 

Percebemos como objetivo comum às metodologias a busca pela efetiva gestão dos 

processos de negócio. 

ii) Passos para estabelecimento do BPMO 

Todas as metodologias definem passos estratégicos para a estruturação de um BPMO. 

Elas evidenciam um processo gradativo que requer planejamento, tempo e cujos 

resultados não são imediatos. O número de passos apresentados pelas metodologias para 

estabelecer de um BPMO varia. Como demonstrado no quadro2, a metodologia 

proposta pela Progress Software provê um elevado nível de detalhamento, apresentando 

nove passos para a construção de um Escritório de Processos.  Em contrapartida, a 

metodologia da UNIRIO apresenta apenas quatro passos para que um BPMO seja 

estruturado. 

 

Passos UNIRIO Elo Group Progress Software 

1 
Identificar tipo de 
estrutura 
organizacional. 

Posicionar BPMO na 
estrutura organizacional. 

Conseguir patrocínio 
executivo. 

2 

Definir atuação do 
BPMO conforme 
estrutura 
organizacional. 

 Definir a lógica de 
Governança. 

Definir objetivos e 
critérios de sucesso 
da implantação do 
BPMO. 

3 
Detalhar atividades 
necessárias ao alcance 
dos objetivos. 

Elaborar métodos e 
artefatos. 

Definir a estrutura 
de Governança. 

4 

Definir macroprocesso 
que represente o fluxo 
de atividades do 
BPMO. 

Definir a relação do 
BPMO com demais áreas 
da empresa. 

Estabelecer uma 
arquitetura de BPM. 

5 
 Definir base de recursos 

necessária à implantação 
do BPMO. 

Criar repositório e 
biblioteca de BPM. 
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6 
 Planejar o processo de 

implantação 
Estabelecer práticas 
para a gestão da 
mudança. 

7   Fazer um inventário 
dos processos. 

8 

  Priorizar processos 
com base em 
objetivos 
estratégicos. 

9   Iniciar projetos de 
BPM. 

Quadro2. Passos para a construção de um Escritório de Processos. Elaboração 

própria. 

 

Ao analisar oquadro2, percebemos que tanto a metodologia da UNIRIO quanto a 

da Elo Group sugerem a definição do posicionamento estratégico do Escritório de 

Processos na estrutura organizacional. As metodologias propostas pela ELOGroup e 

pela Progress Software abordam claramente a definição de Governança BPM como 

passo inicial para a construção do BPMO. No entanto, apenas a metodologia da 

ELOGroup destaca a relevância de definir uma base de recursos. Tal instrumento 

envolve o planejamento da aquisição de recursos financeiros, humanos e tecnológicos 

necessários à estruturação de um BPMO. 

Apesar do sucesso das ações relacionadas à BPM estarem diretamente 

relacionadas à presença de um patrocinador que apoie as iniciativas e que possua poder 

de decisão (Miers 2006; Cardoso et al., 2012), apenas a proposta da Progress Software 

ressalta a necessidade de alguém com esse perfil nas iniciativas de BPM. 

iii) Atividades de um BPMO 

As três metodologias preconizam atividades operacionais e estratégicas para um BPMO. 

As atividades operacionais estão relacionadas ao ciclo de BPM. Desta forma, englobam 

a análise, modelagem, execução e refinamento dos processos. As atividades 

estratégicas buscam apoiar a iniciativa de BPM sob a perspectiva de gestão, englobando 

os seguintes aspectos: priorização dos projetos de BPM; definição da cadeia de valor 

organizacional; seleção de padrões, metodologias e ferramentas; gestão de portfólios 

de processos e gestão de custos. Apenas a metodologia da UNIRIO sugere atividades 

de suporte que devem apoiar o funcionamento do próprio Escritório de Processos, seu 

objetivo é prover recursos técnicos e gerenciais que permitam continuidade. Apesar de 
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sugerirem as atividades supracitadas, as metodologias enfatizam que será o nível de 

maturidade da organização em BPM e o limite de atuação atribuído ao BPMO que 

definirão as tarefas que serão de fato executadas pela unidade. 

iv) Posicionamento estratégico de um BPMO 

A definição das atividades de um Escritório de Processos varia conforme seu 

posicionamento na estrutura organizacional. A metodologia de (Pinho, et al., 2008) 

indica que o BPMO pode assumir três formatos de atuação na instituição: normativo 

colaborativo, coordenador, ou normativo e coordenador (Seção 2.3.1). A metodologia 

da EloGroup propõe duas formas de atuação: consultiva e normativa/prescritiva (Seção 

2.3.2). A forma consultiva proposta pela metodologia da EloGroupé semelhante a forma 

colaborativa definida pela UNIRIO. A forma normativa/ prescritiva assemelha-se com o 

formato normativo e coordenador.  

As duas metodologias citadas afirmam que a escolha do formato de atuação mais 

apropriado para o BPMO fica a critério da instituição, que deve considerar pontos como 

estrutura e cultura organizacional para decidir o melhor posicionamento estratégico da 

unidade. Este é um fator critico para o sucesso do BPMO, uma vez que está diretamente 

relacionado com o limite de atuação da unidade na empresa. A metodologia elaborada 

pela Progress Software não discute o posicionamento estratégico do Escritório de 

Processos.  

v) Papéis e responsabilidades de um BPMO 

Segundo a Progress Software, o corpo do BPMO deve ser formado pelos papéis e 

responsabilidades mostrados na Quadro 2 (Seção 2.3.2). A metodologia da UNIRIO e 

da EloGroup não abordam papeis e responsabilidades em seu escopo. 

 

2.3.6. Discussão sobre as metodologias pesquisadas 

De acordo com (Richardson, 2006), a atuação efetiva de um BPMO varia conforme o 

tipo de estrutura organizacional, que pode ser puramente funcional, híbrida 

oupuramente por processos (Paim, 2009). Essa unidade pode atuar, por exemplo, com 

oferta de serviços em uma estrutura funcional ou com a normatização de BPM em uma 

estrutura por processos. (Paim, 2009) indica que é fundamental identificar o 

posicionamento estratégico do BPMO. Neste contexto, a metodologia da UNIRIO 

destaca-se por apresentar uma descrição detalhada de possíveis posicionamentos 
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estratégicos de um BPMO. Embora a metodologia elaborada pela EloGroup também 

aborde formas de posicionamento estratégico, o grau de detalhamento das opções de 

configuração do BPMO na estrutura organizacional é menor. A metodologia da 

Progress Software falha ao negligenciar a discussão desse elemento em seu conteúdo.  

Prover artefatos técnicos, padrões,modelos e planos de projeto que permitam a 

continuidade de BPM e que melhorem a competência global da empresa são funções do 

BPMO (Korhonen, 2007). Cada processo deve ser trabalhado em conformidade com as 

diretrizes especificadas. Neste sentido, todas as metodologias estudadas apresentam 

como lacuna a ausência da definição de como tais produtos devem ser desenvolvidos. 

Embora a metodologia da EloGroup defina uma lista de artefatos a serem gerado pelo 

BPMO, há carência de um detalhamento e de exemplos que apoiem gestores na 

elaboração de um arcabouço metodológico/instrumental no contexto de Gestão de 

Processos e de gestão do BPMO. 

Segundo Trkman (2010), a orientação por processos pode envolver diferentes 

departamentos que funcionam como silos, sem uma visão holística do fluxo de trabalho. 

O autor ainda afirma que quando estes departamentos possuem múltiplos gestores, 

surgem problemáticas na continuidade de BPM por falta de comunicação e por decisões 

variadas referentes ao mesmo problema. Por este motivo, Trkman (2010) reforça que é 

essencial que o BPMO proponha a divisão de responsabilidades e a classificação de 

papéis dos envolvidos para que não haja inconsistências na execução das atividades.  

Kohlbacher (2009)afirma que a existência destes elementos é o que diferencia uma 

organização tradicional de uma empresa orientada por processos. Percebemos que tanto 

a metodologia de (Pinho et al., 2008) quanto a da Elo Group falham  neste contexto por 

não definir os principais papéis e responsabilidades que devem ser vinculados à 

implantação e continuidade de um BPMO. Em contrapartida, a rica descrição destes 

elementos é um dos principais pontos de destaque da metodologia da ProgressSotware. 

Planejar a avaliação do crescimento do BPMO consiste em uma ação estratégica 

(Korhonen, 2007). Segundo Korhonen (2007), mensurar a evolução das operações e 

comunicar os resultados à alta gerência e patrocinadores é responsabilidade do 

Escritório. Esta ação permite analisar o sucesso referente ao alcance dos objetivos 

traçados. Neste contexto, percebemos que a metodologia proposta por (Pinho etal., 

2008) diferencia-se ao apresentar cenários para avaliação do BPMO, associados a uma 

escala de seis níveis. Essa gradação considera a complexidade das atividades 

desempenhadas e o aumento da maturidade do Escritório de Processos. Embora a 
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metodologia da Progress Software trate a relevância de definir objetivos e critérios de 

sucesso da implantação do BPMO, esta não cita como esses critérios devem ser 

mensurados ou como avaliar a evolução da unidade. A metodologia da EloGroup não 

aborda esse tema, o que consiste em uma lacuna, considerando a importância da 

definição de critérios de sucesso para a avaliar a evolução do BPMO . 

A abordagem de construção de um BPMO varia de acordo com a cultura 

organizacional e com o nível de maturidade das iniciativas de BPM (Paim, 2009). Neste 

sentido, a metodologia da ELOGroup destaca-se por apresentar uma abordagem mais  

objetiva, contemplando apenas quatro passos para estruturação do Escritório de 

Processos, por exemplo. Orientações desse tipo fornecem aos gestores um guia mais 

operacional, indispensável às iniciativas de BPM com alta prioridade e expectativas de 

resultado em curto prazo. Por sua vez, a metodologia elaborada pela ProgressSofware 

apresenta uma descrição detalhada das etapas para estabelecimento do BPMO. Este guia 

propõe orientações para os responsáveis e envolvidos em iniciativas de BPM que visam 

construir um BPMO como uma ação estratégica de longo prazo.  

Alguns pontos relevantes para a estruturação de um BPMO deveriam ser 

abordados com maior ênfase nas metodologias para prover suporte mais prático aos 

gestores. A relação do BPMO com outros centros de excelência existentes na empresa, 

importância da avaliação da maturidade de BPM da organização antes da implantação 

do Escritório de Processos (Rosemman, 2008; Miers, 2006), ênfase na execução de 

projetos pilotos (Miers, 2007) e diferenciação entre Governança e BPMO (Korhonen 

2007; Rosemman, 2008)são temas que enriqueceriam as metodologias. 

Segundo Jesus et. Al, (2009), aestruturação de um BPMO exige a definição de 

rotinas, estratégias, competências e infraestrutura de suporte para apoiar, guiar e 

coordenar todo o trabalho de  melhoria  e  gerenciamento  de processos por toda a 

organização. 

Ainda de acordo com Jesus et al. (2009), o Escritório de Processos deve ser 

gerido por si mesmo utilizando princípios sólidos de BPM. Isso não é apenas boa 

prática, mas também um exemplo para a organização (Jesus et al., 2009). Logo, definir 

alocalização, o escopo de atuação, os serviços, os papeis e responsabilidadese modelar 

os processos internos do BMO consistem em ações básicas para consolidar a sua 

estrutura. Estas ações irão compor a espinha dorsal do Escritório de Processos e serão 

fundamentais para evoluir a sua maturidade. 
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De acordo com Jesus et al (2009) e  Paim e Flexa (2011),um  importante  

aspecto  do  estabelecimento  de  um  Escritório  de Processos  é  definir ações 

degovernançaque guiem a iniciativa de BPM e determinem o relacionamento  entre  o  

Escritório  e  outras  unidades da organização. A Governança definida pelo BPMO 

também é defendida por Korhonen (2007) e por Khusidman (2010). Neste contexto 

entendemos que a governança é um fator fundamental que não deve ser desconsiderado 

na construção de um Escritório de Processos. 

Segundo Jesus et al. (2009), a efetivacomunicação sobre a iniciativa deve ser 

realizada desde os estágios iniciais da estruturação do BPMO. Todas as partes 

interessadas precisam entender a importância do Escritório de Processos. Jesus et al. 

(2009) aborda três principais motivos para que a comunicação seja amplamente 

realizada ao estruturar um BPMO: i) O BPMO deve conquistar confiançada organização 

para que seja respeitado. ii)  Todos devem ver o BPMO como um meio de solucionar  

problemas  e buscar oportunidades de  melhoria. iii) O Escritório será bem sucedido se a 

organização o vir como algo positivo enão  como  uma  ameaça. Logo, a comunicação é 

uma prática essencial para o êxito da estruturação do BPMO. 

Um objetivo primordial da estruturação do Escritório de Processos é desenvolver 

capacidade interna em gestão por processos (Jesus et al., 2009). Ferramentas, técnicas e 

teorias precisam ser entendidas e postas em prática, portanto, a educação é fundamental 

para a construção do BPMO e para a continuidade de BPM (Korhonen, 2007). 

A estruturação de um BPMO demandará a aquisição ou desenvolvimento de 

ferramentas que apoiem tanto o Escritório de Processos quanto as iniciativas de BPM. 

Construir um portal de Processos, adquirir ferramentas de automação, implantar 

sistemas de gestão são algumas ações a serem realizadas ao se estabelecer um BPMO.  

De acordo com Korhonen (2007)conhecer a infraestrutura de TI da organização e 

compreender as suas limitações é essencial neste processo. Portanto, o foco em 

Tecnologia é de grande relevância ao se estruturar um Escritório de Processos.  

Segundo (Miers, 2006), (Makifi e Patton, 2008), o BPMO deve ser incialmente 

testado por meio de projetos pilotos. Estes projetos devem ser pequenos, mas devem 

retornar resultados que permitam avaliar a atuação do BPMO. A execução de projetos 

pilotos é uma forma de avaliar o Escritório de Processos e de realizar ajustes necessários 

para melhorar a sua efetividade.  
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Figura 1. Pilares da estruturação de um Escritório de Processos. Elaboração própria. 

A partir dessas constatações, concluímos que a estrutura, a Governança, a 

comunicação, a educação, atecnologia e a realização de projetos pilotos são alguns 

pilares evidenciados na literatura que sustentam a estruturação de um Escritório de 

Processos (Quadro3). Estes pilares não são claramente definidos e classificados em 

metodologias para a construção de Escritório de Processos. 

Pilares da Estruturação 

do BPMO 

Evidências na literatura 

Estrutura (Jesus et al, 2009; Pinho et al, 2008; Elo 

Group, 2008; Maklfi e Patton, 2010). 

 

Governança 

(Jesus et al, 2009; Paim e Flexa, 2011; 

Korhonen2007; Khusidman,2010; 

Richardson, 2006; Elo Group,2008; Maklfi e 

Patton,2010). 

Tecnologia (Korhonen, 2007; Maklfi e Patton, 2008). 

 

Comunicação e Educação 

(Jesus et al, 2009; Korhonen, 2007; Elo 

Group, 2008; Maklfi e Patton, 2010). 

Projetos Pilotos (Miers, 2006; Maklfi e Patton, 2010). 



 

 37

Quadro3. Pilares da estruturação de um BPMO e evidências na literatura. Elaboração 

própria. 

Embora alguns destes pilares tenham sido observados nas metodologias 

pesquisadas (Quadro 4), é perceptível o foco maior apenas nos pilares de estrutura e de 

Governança. Os pilares de tecnologia, comunicação, educação e projetos pilotos não são 

amplamente explorados.  

 

Passos UNIRIO Elo Group Progress Software 

1 
Identificar tipo de 
estrutura 
organizacional. 
[Estrutura] 

Posicionar BPMO na 
estrutura 
organizacional. 
[Estrutura] 

Conseguir patrocínio 
executivo. 
[Governança] 

2 
Definir atuação do 
BPMO conforme 
estrutura 
organizacional. 
[Estrutura] 

  Definir a lógica de 
Governança. 
[Governança] 

Definir objetivos e 
critérios de sucesso da 
implantação do BPMO. 
[Estrutura e 
Governança] 

3 
Detalhar atividades 
necessárias ao 
alcance dos objetivos. 
[Estrutura] 

Elaborar métodos e 
artefatos. [Estrutura 
e Governança] 

Definir a estrutura de 
Governança. 
[Governança] 

4 
Definir 
macroprocesso que 
represente o fluxo de 
atividades do BPMO. 
[Estrutura] 

Definir a relação do 
BPMO com demais 
áreas da empresa. 
[Governança] 

Estabelecer uma 
arquitetura de BPM. 
[Estrutura e 
Tecnologia] 

5 
  Definir base de 

recursos necessária à 
implantação do 
BPMO. 
[Governança] 

Criar repositório e 
biblioteca de BPM. 
[Estrutura e 
Tecnologia] 

6 
  Planejar o processo de 

implantação. 
[Governança, 
Comunicação e 
Educação] 

Estabelecer práticas para 
a gestão da mudança. 
[Governança, 
Comunicação e 
Educação] 

7 
    Fazer um inventário dos 

processos. 
[Governança] 

8 
    Priorizar processos com 

base em objetivos 
estratégicos. 
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[Governança] 

9     Iniciar projetos 

BPM.[Projetos Pilotos] 
Quadro4. Classificação das metodologias de acordo com os pilares da construção de um 

BPMO. Elaboração própria. 

A relevância de focar governança, estrutura, comunicação e educação e projetos pilotos 

nos motivou a planejar a estruturação do BPMO com base nestes pilares (Capítulo 4). 

Ressaltamos que a literatura pode citar outros pilares que não mencionamos nesta 

pesquisa. 

 

2.4. Síntese do capítulo 

Neste capítulo apresentamos a fundamentação teórica da pesquisa que englobou 

conceitos referentes a Gestão de Processos de Negócio, a Escritório de Processos, assim 

como metodologias para a estruturação de Escritório de Processos. Em adição, 

realizamos uma análise comparativa das metodologias pesquisadas com o propósito de 

identificar semelhanças e distinções entre elas. No próximo capítulo apresentaremos o 

método utilizado para a realização da pesquisa. 
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3. Método de Pesquisa 
Neste capítulo apresentamos o método de pesquisa adotado nesta dissertação. A seção 

3.1 descreve o quadro metodológico. A seção 3.2 expõe os procedimentos de coleta de 

dados. Na seção 3.3 são apresentados os procedimentos de análise. A seção 3.4 descreve 

as etapas da pesquisa. Na seção 3.5 limitações e ameaças a validade da pesquisa são 

discutidas. Na seção 3.6 são abordadas as considerações éticas inerentes ao estudo.Na 

seção 3.7 descrevemos como a Pesquisa-Ação foi conduzida, descrevendo o contexto da 

pesquisa, a preparação e a execução da coleta dos dados. 

 

3.1. Quadro metodológico 

Nesta seção abordamos o conjunto de estratégias e procedimentos selecionados para o 

alcance dos objetivos definidos. Os elementos deste conjunto, que formam o quadro 

metodológico da pesquisa (Quadro5), são descritos em sequência:  

• Quanto à concepção filosófica:  

A pesquisa possui concepção filosófica crítica. Esta concepçãopreconiza, segundo 

Easterbrook et al. (2010), que o conhecimento científico capacita diferentes grupos 

sociais e consolida estruturas de poder existentes. Esta concepção caracteriza-se por 

possibilitar que sistemas restritivos de pensamento sejam mudados (Easterbrook, 2010; 

Calhoun 1995). 

De acordo com Easterbrook (2010), teóricos críticos optam por abordagens 

participativas em que grupos sociais auxiliam envolvidos na pesquisa a definir metas, 

objetivos e ações. Por este motivo, ainda segundo Easterbrook (2010), a Pesquisa-Ação 

é o método que melhor reflete a concepção filosófica crítica. 

A concepção filosófica crítica adequa-se ao contexto da pesquisa uma vez que a 

estruturação de um Escritório de Processos envolve mudança cultural, estrutural e 

organizacional. Logo, pessoas deverão ser sensibilizadas e envolvidas para que a prática 

da Gestão por Processos seja disseminada na instituição e para que a implantação do 

BPMO tenha êxito. 
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• Quanto ao caráter:  

Podemos afirmar que a pesquisa possui caráter empírico. De acordo com Bhattacharya 

(2008) uma pesquisa possui caráter empírico quando se baseia no conceito de que a 

observação direta dos fenômenos é uma forma adequada de analisar a realidade e gerar 

conhecimentos sobre os fenômenos observados. Este conceito é originado do empirismo 

que tem por afirmação central a teoria de que aexperiência é a base do conhecimento 

(Bhattacharya, 2008).  

• Quanto à natureza:  

 A natureza da pesquisa é classificada como qualitativa. Segundo Patton (2002), a 

natureza qualitativa emprega à pesquisa a capacidade de investigar o que as pessoas 

fazem, sabem, pensam e sentem através da aplicação detécnicas de coleta de dados. 

Estas técnicas incluem observação, entrevistas, análise de documentos, dentre outras. 

• Quanto ao método científico: 

Adotamos o método científico indutivo. Este método é um processo mental por meio do 

qual a partir de dados constatados, infere-se uma verdade geral ou universal não contida 

nos dados examinados (Marconi e Lakatos, 2010).  Ainda de acordo com Marconi e 

Lakatos (2010), três fases fundamentais devem ser consideradas na condução do método 

indutivo: i) A observação dos fenômenos, que consiste na observação e análise de fatos 

com a finalidade de descobrir as causas da ocorrência. ii) A descoberta da relação entre 

os fenômenos, que refere-se à comparação e aproximação de fatos com o propósito de 

descobrir se há relação entre eles. iii) A generalização da relação, que consiste em 

generalizar relações entre fatos semelhantes encontradas na fase anterior.  

O método indutivo adequa-se a pesquisa uma vezque acreditamos que estrutura 

definida e os fatore identificados podem ser inerentes à grande parte de instituições do 

setor público brasileiro. 

• Quanto a estratégia de pesquisa: 

Dado o caráter intervencionista do estudo, optamos por utilizar Pesquisa-Ação como 

estratégia de pesquisa. A Pesquisa-Ação consiste em uma abordagem que preconiza a 

investigação de um problema, a proposta de soluções e a aplicação destas, visando não 

apenas solucionar um problema, mas também criar teorias referentes à ação (Coughlan e 

Coghlan 2002). Esta abordagem está diretamente comprometida com a produção de 
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novos conhecimentos através da busca de melhorias práticas para situações do mundo 

real (Elden and Chisholm, 1993; Shanks et al., 1993) apud (McKay e Marshall 2001).  

De acordo com Baskerville (1999), a Pesquisa-Ação fundamenta-se na afirmação 

de que processos sociais complexos podem ser melhor estudados introduzindo-se 

mudanças e observando-se os efeitos destas no ambiente de aplicação. Baskerville 

(1999) ainda afirma que, por definição, a Pesquisa-Ação sempre envolve um grupo que 

inclui pesquisadores e sujeitos como coparticipantes na investigação e troca de 

experiências. 

A Pesquisa-Ação caracteriza-se por ser (Coughlan e Coghlan, 2002): 

• Pesquisa em ação, em vez de pesquisa sobre a ação: aqueles que investigam o 

problema também se propõem a tentar resolvê-lo, logo, parte-se do princípio de 

que inicialmente a ação no contexto analisado ainda não existe. 

• Participativa: por requerer o envolvimento ativo tanto do pesquisador quanto 

da organização participante. 

• Concorrente com a ação: a ação é realizada paralelamente à pesquisa para a 

geração do conhecimento científico. 

• Uma abordagem para a resolução de problemas: por ser realizada com um 

objetivo específico que ao ser alcançado proporcione soluções e promova 

mudanças relevantes. 

• Uma sequencia de eventos: por basear-se em um ciclo de vida composto por 

fases consideradas iterativas que orientam a intervenção. 

Segundo (Opresnik e Dolinsek, 2012; Saunders e Lewis, 2011), a Pesquisa-Ação 

difere de outras estratégias de pesquisa por promover mudanças organizacionais e 

sociais. De acordo com Greeff e Coetzee (2009), a Pesquisa-Ação permite a 

colaboração efetiva entre pesquisadores e participantes que interagem na resolução de 

um problema orientados por um ciclo de vida composto por fases distintas. Diante dos 

conceitos e características da Pesquisa-Ação, esta estratégia adequa-se ao estudo uma 

vez que o Escritório de Processos foi estruturado por meio de uma intervenção em uma 

organização. Esta intervenção foi realizada por um grupo de pesquisadores em conjunto 

com servidores da instituição e gerou resultados tanto práticos quanto teóricos. 
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Quadro metodológico 

Concepção filosófica Crítica (Easterbrook, 2010) 

Caráter Empírico (Battacharya, 2008) 

Natureza Qualitativa (Merriam, 2009; Runeson e Höst, 
2008) 

Método científico Indutivo 

Estratégia de Pesquisa Pesquisa-ação (Barskeville, 1999) 

Quadro5. Quadro metodológico. Elaboração própria. 

 

3.2. Procedimentos de coleta de dados 

Segundo Marconi e Lakatos (2010), procedimentos de coleta devem ser utilizados em 

conjunto, com o propósito de obter enfoques variados para o alcance do objetivo do 

estudo. Nesta pesquisa, os procedimentos de coleta utilizados foram: i)Entrevistas 

semi-estruturadas, ii) observação, iii) grupo focal e iv) documentação. 

i) Entrevistas semi-estruturadas 

A entrevista consiste em uma técnica em que pesquisador e participante engajam uma 

conversação focada em questões relacionadas à pesquisa (Merrian, 2009; Demarrais, 

2004). A entrevista pode ser classificada em diversos tipos, sendo os mais comuns 

asentrevistas estruturadas, as entrevistas não estruturadas ou informais e as entrevistas 

semiestruturadas(Merriam 2009; Marconi e Lakatos 2010; Seaman, 2008). 

Na pesquisa foi adotada a técnica de entrevistas semiestruturadas,permite a 

elaboração de um roteiro com perguntas predefinidas passíveis de serrem alteradas ou 

acrescentadas durante a conversação. A abordagem semiestruturada foi escolhida por 

mostrar-se mais efetiva ao contexto, uma vez que o tínhamos alto grau de conhecimento 

em BPM, mas não conhecíamos em profundidade a organização participante. 

ii) Observação 

De acordo com Marconi e Lakatos (2010), a observação consiste em uma técnica para a 

obtenção de determinados aspectos da realidade.Esta técnica é classificada de acordo 

com o tipo utilizado,com a participação do observador, com o número de observações 

ecomo local da observação (Marconi e Lakatos, 2010). 

No contexto da pesquisa, utilizamos observação não estruturada, ou seja, sem 

roteiro pré-definido, uma vez que quisemos restringir quais fatos deveriam ser 
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observados. Quanto à participação, foi realizada a observação participanteconsiderando 

que nós, pesquisadores, estávamos totalmente inseridos e envolvidos no ambiente de 

pesquisa. Em relação ao número de observadores nós adotamos a técnica de observação 

em equipe, avaliando que tanto a equipe de pesquisadores quanto a equipe da 

organização contribuíram corrigindo distorções e observando aspectos distintos do 

mesmo problema. Quanto ao local, a observação foi realizada no mundo real, uma vez 

que a pesquisa foi realizada em uma organização pública onde as condições do 

ambiente não podiam ser controladas. 

Para documentar as observações nós utilizamos um Diário do Pesquisador, que 

consiste em um procedimento de documentação para anotar fatos ocorridos no ambiente 

e percepções do pesquisador.   

iii) Grupo focal 

Grupo focal consiste em uma entrevista com um grupo de pessoas que possuem 

conhecimento comum sobre o tópico a ser abordado (Merriam, 2009).  A interação entre 

as pessoas é mediada por um moderador que é responsável por conduzir o grupo focal. 

Segundo Kontioetal. (2008) o grupo focal possui as seguintes etapas: 

Planejamento, que engloba a definição do problema a ser abordado no grupo focal; 

Preparaçãodo grupo focal, que engloba a seleção dos participantes e a divisão destes de 

acordo com interesses e objetivos para evitar que perfis muito distintos interfiram nos 

resultados causando viés; Condução do grupo focal que refere-se a definição da 

sequência básica da seção, a definição de como os dados serão capturados e a imposição 

das regras a serem seguidas pelo moderador do grupo focal; Análise de dados e relato 

dos resultadosque consiste na avaliação, refinamento e comunicação dos dados obtidos 

durante a condução do grupo focal. No contexto desta pesquisa realizamos um grupo 

focal na intervenção como será explicado em maiores detalhes no Capítulo 4. 

iv) Documentação 

A documentação consiste em uma técnica de coleta de dados essencial para 

complementar informações obtidas através de entrevistas e observações. Esta técnica 

consiste na análise de documentos primários relacionados ao estudo. Segundo Merrian 

(2009), estes documentos se referem a materiais escritos, visuais, digitais e físicos que 

dependendo do conteúdo podem ser relevantes para o estudo. Utilizamos a técnica de 

documentação para compreender as peculiaridades da organização participante.  
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3.3. Procedimentos de Análise 

A etapa de análise possibilita que os dados coletados sejam refinados e transformados 

em informações. Para realizar a análise dos dados utilizamos técnicas oriundas da 

Teoria Fundamentada (GroundedTheory).  

A GroundedTheory consiste em um método de pesquisa desenvolvido por 

Glaser e Strauss (1967). O principal objetivo da GroundedTheory é explicar ou 

esclarecer um fenômeno em um contexto social por meio da geração de uma teoria 

baseada fundamentalmente em dados (Cronholm e Eriksson, 2004). Neste sentido, A 

GroundedTheory busca gerar novas teorias através de um processo iterativo que 

compreende a coleta, a análise de dados e a constante comparação entre eles. Neste 

processo a codificação consiste em um meio pelo qual um modelo teórico deve ser 

gerado.  A codificação é executada em três fases integradas e iterativas: codificação 

aberta, codificação axial e codificação seletiva (Strauss e Corbin, 1990). 

A codificação aberta consiste em um processo analítico pelo qual rótulos são 

identificados e desenvolvidos em termos de suas propriedades e dimensões (Strauss e 

Corbin, 1990). Esses rótulos, ou códigos, representam incidentes, eventos ou situações 

encontrados nos dados. Segundo Flick (2004), os rótulos podem ser ‘in vivo’, retirados 

diretamente de expressões citadas por entrevistados ou ‘construídos’, associados a 

outros códigos sem estarem explícitos nas citações. Os rótulos que indicam eventos 

semelhantes, depois de identificados devem ser agrupados em categorias. Assim, de 

acordo com Flick (2004), o resultado da codificação aberta deve ser uma lista de 

códigos e de categorias agregados aos textos correspondentes. Esses textos 

correspondem a trechos das entrevistas que segundo Flick (2004), devem ser 

complementadas com memos, que consistem em notas de observações relevantes ao 

desenvolvimento da teoria. 

Na codificação axial as categorias resultantes da codificação aberta são 

aperfeiçoadas e os rótulos associados as categorias são testados por meio da construção 

de hipóteses. Segundo Flick (2004) esta etapa consiste em uma ação indutiva e dedutiva 

uma vez que rótulos, categorias e hipóteses são criados e testados, respectivamente, a 

partir e em contraposição com os textos. As hipóteses, quando comparadas com as 

citações ligadas aos rótulos podem ser confirmadas ou descartadas (Corbin e Strauss, 

2007). O resultado da codificação aberta consiste em um conjunto de rótulos e 
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categorias relacionados por meio de hipóteses que explicam o fenômeno ocorrido nos 

textos. 

A codificação seletiva consiste na busca e definição de uma categoria central 

que é a base da existência de todas as outras categoria criadas. De acordo com Strauss e 

Corbin (2007) a teoria final emerge a partir da descoberta e da relação desta categoria 

com as demais. A teoria gerada é descrita e representada através de um modelo que 

representa todas as categorias associadas a categoria central. 

O processo de codificação é encerrado quando o pesquisador atinge a saturação 

teórica das categorias, ou seja, quando ao fazer a constante comparação entre os dados, 

nada novo é encontrado. Caso não seja possível chegar a saturação devido a grande 

quantidade de dados, o pesquisador pode encerrar a codificação quando a sua questão de 

pesquisa for respondida e voltar aos textos quando julgar necessário. 

 

3.4. Etapas da Pesquisa 

Dividimos a pesquisa em quatro etapas: delineamento do projeto, preparação, execução 

e resultado. Todas as etapas foram apoiadas por pesquisas bibliográficas (Figura 2). 

• Delineamento do Projeto: definimos o problema a ser abordado, delimitamos a 

questão de pesquisa e estabelecemos os objetivos a serem alcançados para a 

resolução do problema. 

• Preparação: selecionamos o ciclo da Pesquisa-Ação a ser seguido, definimos os 

instrumentos de coleta de dados e selecionamos os procedimentos de análise dos 

dados coletados.  

• Execução: conduzimos o ciclo da Pesquisa-Ação em uma organização de 

caráter público para estruturar um Escritório de Processos.  

• Resultado: geramos a teoria referente aos fatores envolvidos na Estruturação de 

um Escritório de Processos por meio de groudedtheory 
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Figura 2. Etapas da pesquisa. Elaboração própria. 

 

3.5. Ameaças à validade 

� Validade interna: Consiste no quanto os resultados correspondem a 

realidade, quão congruentes eles são e até que ponto são originados das 

condições e do contexto da pesquisa. Para tratar esta ameaça utilizamos 

múltiplos métodos de coleta de dados e triangulação de dados, além de 

GroundedTheory para gerar os resultados. 

Etapa 2 - Preparação Etapa 3 – Execução  

Etapa 4 - Resultado 

Geração da teoria 

(Coleta e análise de dados) 

 Definição da questão de 
pesquisa Definição dos objetivos 

Etapa 1 – Delineamento do Projeto 

Definição do ciclo da 
Pesquisa Ação 

 

Definição de instrumentos 
de coleta de dados 

 

Definição de 
procedimentos de análise 

Definição do problema 

Pesquisa Bibliográfica 
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� Validade externa: Compreende o quanto a pesquisa pode ser generalizada 

para outros domínios. O caráter qualitativo e intervencionista deste estudo 

dificulta a generalização dos resultados, portanto, para que o estudo possa 

ser transferido para outros contextos, utilizamos a estratégia de rica 

descrição da pesquisa, proposto por (Merriam, 2009). 

� Validade de constructo: Refere-se a capacidade de realizar a correta 

medição do que se pretende mensurar na pesquisa e de garantir a qualidade 

dos procedimentos aplicados. Para aumentar a validade de constructo 

utilizamos várias fontes de dados. Obtivemos informações por meio de 

entrevistas com o patrocinador do projeto, gerente funcional, servidores, 

coordenadora do projeto, gerentes de células e estagiários. Também 

utilizamos documentações da organização e registros de observações 

documentados no Diário do Pesquisador. A utilização destas fontes nos 

propiciou a triangulação dos dados. 

� Confiabilidade: Consiste no quanto os procedimentos e técnicas podem ser 

replicados, obtendo-se resultados semelhantes.Devido à característica 

intervencionista do estudo, a sua capacidade de ser replicado, é incipiente. 

Embora as organizações públicas, possuam semelhanças, não há garantia de 

que a replicação do estudo em outra instituição produzirá os mesmos 

resultados. Portanto, para diminuir essa ameaça utilizamos a estratégia de 

audittrailque consiste no detalhamento de métodos e procedimentos da 

pesquisa (Merrian, 2009).  

 

3.6. Considerações éticas 

Por utilizar pessoas como principal fonte de coleta de dados, tratamos considerações 

éticas na pesquisa. Na realização das entrevistas esclarecemos os participantes sobre os 

objetivos do estudo. Também conscientizamos sobre a voluntariedade de participação e 

informamos que a identidade não seria divulgada. Para tal, utilizamos como base o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), resolução 196/96, estabelecido 

pelo Conselho Nacional da Saúde. O TCLE tem o propósito de proteger pessoas 

envolvidas em pesquisas através do respeito à ética no desenvolvimento do trabalho. 
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No início de cada entrevista lemos o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice B) e aguardamos o consentimento verbal do participante para dar 

continuidade ao procedimento de coleta. Além disso, solicitamos permissão para a 

gravação do áudio. 

Na observação participante avaliamos quão públicos ou quão privados poderiam 

ser os fatos (Merrian, 2009). Ao utilizar este procedimento diminuímos o risco de expor 

ou denegrir a imagem da organização e dos participantes, evitando violações éticas. 

Utilizamos o mesmo procedimento no manuseio de documentos da organização. 

 

3.7. Conduzindo a Pesquisa-Ação 

Segundo Bjorn e Balka (2009), a Pesquisa-Ação é cíclica por natureza, sendo composta 

por fases executáveis iterativa e repetitivamente. Estas fases apoiam tanto situações 

problemáticas de cunho prático, quanto objetivos científicos (Bjorn e Balka, 2009). 

 A flexibilidade da Pesquisa-Ação possibilita criar e adaptar as fases para 

orientar a condução desta abordagem. O conjunto destas fases denomina-se ciclo de 

vida. Na literatura são propostas diversas versões deste ciclo (Susman e Evered, 1978; 

Kemis e McTarggat, 2000; Checkland, 1991; McKay e Marshall, 2001; Coughlan e 

Coghlan, 2002; O’leary, 2004).  

Para condução da Pesquisa-Ação, utilizamos o ciclo de vida proposto por 

Susmane Evered (1978). De acordo com (Kock, 2003), este ciclo é considerado um 

artigo seminal que estabeleceu as bases da Pesquisa-Ação organizacional moderna. 

 O ciclo de Susman e Evered (1978) compõe-se de cinco fases (Figura 3): 

diagnóstico, planejamento, implantação, avaliação e documentação do aprendizado. A 

fase de diagnóstico corresponde a identificação dos principais problemas que são as 

causas subjacentes do desejo da organização de realizar mudanças (Barkerville,1999), 

(Greeff e Coetzee, 2009). A fase de planejamento envolve a elaboração das metas e 

atividades necessárias para a realização da mudança. A fase de implementaçãoengloba a 

execução da intervenção planejada no passo anterior.  A fase de avaliação consiste na 

análise crítica dos efeitos da intervenção. A fase de documentação do aprendizado 

consiste na documentação e publicação dos resultados, lições aprendidas e teorias 

geradas durante e após a intervenção. Esta fase recomeça um novo ciclo que se inicia 

com a etapa de diagnóstico (Greeff e Coetzee, 2009). 
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Todas estas fases estão associadas ao termo “Contexto”, que, de acordo com 

Baskerville (1999), corresponde à especificação do ambiente de pesquisa, assim como a 

definição de responsabilidades e de papéis de cada envolvido na intervenção. 

 

 

Figura 3. Ciclo da Pesquisa-Ação (Susman e Evered 1978). Adaptado. 

 

No contexto da nossa pesquisa utilizamos o ciclo de vida de Susman e Evered 

(1987)para estruturar umEscritório de Processos em uma organização pública. Esta 

organização estávinculada à assembleia estadual. A organização possui por competência 

examinar a legalidade e a legitimidade de atos administrativos. . 

A estruturação do BPMO na organização teve o propósito de institucionalizar 

iniciativas de BPM existentes desde 2011. O projeto de estruturação do Escritório de 

Processos foi conduzido por um grupo de pesquisadores do Centro de Informática da 

UFPE, em colaboração com uma equipe de servidores da instituição. Neste contexto, as 

fases do ciclo da Pesquisa-Ação foram executadas da seguinte forma: 

• Fase de diagnóstico – esta fase envolveu uma profunda investigação na 

organização participante com o propósito de identificar características culturais, 

estrutura hierárquica, iniciativa de BPM, assim como barreiras e facilitadores 

envolvidos. 

• Fase de planejamento - Nesta fase elaboramos a estrutura para a construção do 

BPMO. A ação envolveu a colaboração ativa da instituição participante por meio 
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de grupos focais para a definição das fases e das atividades necessárias para a 

implantação do Escritório de Processos.  

• Fase de implantação - Gradualmente estruturamos o BPMO através da 

execução das etapas definidas na fase de planejamento. O Escritório de 

Processos passou a exercer suas funções por meio da execução de projetos 

pilotos de BPM. 

• Fase de avaliação - Analisamos os resultados obtidos na fase de implantação 

com o propósito de avaliar a intervenção e de identificar fatores relacionados a 

estruturação do BPMO. 

• Fase de documentação do aprendizado – Aos artefatos e lições aprendidas 

foram documentados e entregues à organização para fins de transferência do 

conhecimento. Ainda nessa fase produzimos artigos científicos como 

contribuição acadêmica (Oliveira et al., 2013; Valença et al., 2013). 

A execução de diversos ciclos é vista como uma forma de aumentar o rigor da 

pesquisa. A cada ciclo uma revisão crítica é realizada o que possibilita encontrar erros, 

inconsistências ou vieses anteriormente não identificados (Kocket al., 1997). Com base 

nisto, executamos o ciclo de vida da Pesquisa-Ação duas vezes (Figura 4). A primeira 

execução foi realizada entre março e julho. O segundo ciclo foi realizado entre agosto e 

dezembro. Os ciclos foram executados durante este período por corresponder a tempo 

suficiente para a coleta de resultados relevantes para a pesquisa. O limite de tempo 

determinadopara o término da pesquisa impossibilitou a realização de ciclos mais 

extensos. 
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Mar/13 Abr/13 Mai/13 Jun/13 Jul/13 Ago/13 Set/13 Out/13 Nov/13 Dez/13 

 

 

 
 

 
 

       

Figura 4. Linha de tempo da Pesquisa-Ação. Elaboração própria. 

 

3.7.1.Contexto 

As iniciativas de BPM na organização participante tiveram início em 2011 a partir da 

disseminação de cursos e treinamentos sobre o tema ministrado por um grupo externo 

de consultoria.   A iniciativa era mais focada em modelagem e documentação. Os 

resultados eram mínimos e não havia uma visão holística da relevância da Gestão de 

Processos de Negócio. Em 2012, a iniciativa de BPM passou a ser alinhada ao plano 

estratégico da organização. Esta decisão, apoiada pela alta diretoria, promoveu a 

intenção de estabelecer um Escritório de Processos.  

A motivação para a estruturação de um BPMO na organização surgiu a partir: i) 

da necessidade de uma visão sistêmica dos processos alinhada aos objetivos 

estratégicos, ii) da ausência de metodologias para a melhoria de processos e posterior 

controle de desempenho, iii) da ausência de padronização na execução de atividades 

relacionadas à BPM, iv) da necessidade de estabelecer uma unidade responsável por 

gerir a iniciativa de BPM na instituição de forma estruturada. 

A necessidade de orientações sobre a estruturação de um BPMO levou a 

organização a firmar um convênio com o CIn-UFPE para que nós, pesquisadores, 

construíssemos o Escritório de Processos em parceria com servidores da instituição. A 

Ciclo 2 Ciclo 1 
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solicitação do convênio coincidiu com as atividades de pesquisa do grupo em criar um 

Modelo de Governança BPM voltada para o setor público. Neste contexto, o processo 

de escolha da amostra caracterizou-se como não-probabilística, baseada na estratégia de 

seleção intencional (Merrian, 2009).  

Firmado o convênio, nos inserimos na organização e iniciamos a intervenção 

tendo os servidores como participantes ativos na construção do BPMO. O projeto 

compôs-se de duas equipes (Figura 5): a equipe de pesquisadores, que denominamos 

como Equipe Externa e a equipe de servidores, que chamamos de Equipe Interna. 

A Equipe Externa compôs-se de uma doutora (coordenadora do projeto), três 

doutorandos, sendo um gerente do projeto e um gerente de célula (explicamos o 

conceito de célula com maiores detalhes no capítulo 5), duas mestrandas (uma gerente 

de célula e uma gerente técnica) e quatro graduandos (estagiários).  

A coordenadora do projeto atuou acompanhando todas as atividades, validando 

toda a documentação gerada e conduzindo situações que exigiam uma postura mais 

diplomática, como reuniões com o patrocinador do projeto e palestras com stakeholders 

chave da organização. O gerente de projeto responsabilizou-se por acompanhar os 

gerentes de células, por cobrar prazos e por prestar contas à coordenadora do projeto, ao 

patrocinador e a gerente de servidores. Os gerentes de células se encarregaram pela 

alocação de tarefas para os estagiários e pela execução de atividades estratégicas. A 

gerente técnica ficou responsável por apoiar e acompanhar os estagiários em suas 

atividades diárias e por intermediar a comunicação entre a equipe de pesquisadores e a 

equipe de servidores. Os estagiários atuaram de forma mais operacional executando as 

tarefas a eles atribuídas. 

A Equipe Interna constitui-se de um patrocinador (diretor do Núcleo de 

Desenvolvimento Estratégico), uma gerente funcional (líder da iniciativa de BPM e 

gestora da unidade de Planejamento e Estratégia organizacional) e quatro servidores 

(funcionários da unidade de Estratégia Organizacional). 

O patrocinador do projeto teve a função de apoiar o projeto e de intermediar a 

comunicação entre a Equipe Interna, a Equipe Externa e a alta gerência. A gestora 

funcional teve a responsabilidade de atuar diretamente na construção do BPMO, de 

promover palestras e capacitações, de resolver possíveis conflitos entre as equipes e de 

acompanhar as atividades do projeto. Os quatro servidores, todos analistas de processos, 
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tiveram por função aprender as metodologias e técnicas repassadas e de auxiliar os 

gestores e os estagiários na execução das atividades de BPM. 

 

Figura 4. Equipes da Estruturação do BPMO. Elaboração própria. 

De acordo com Dybaet al. (2012) é essencial conhecer bem o contexto da 

pesquisa. Ainda segundo Dybaet al. (2012), o contexto é definido com base em cinco 

elementos: ação (qual), ator (quem), razão (por que), lugar (onde) e tempo (quando). A 

ação determina o que será realizado dentro do contexto. Os sujeitos ou participantes da 

pesquisa são identificados como atores. A razão determina a motivação para que a 

pesquisa seja realizada. O lugar refere-se ao ambiente da intervenção. O tempo refere-se 

ao momento em que a pesquisa ocorreu. 

Sob essa ótica, a ação da pesquisa referiu-se a estruturação do Escritório de 

Processos. Os atores foram integrantes da Equipe Externae daEquipe Interna. A 

razãoé justificada pela necessidade de institucionalizar BPM na organização de forma 

estruturada e pela necessidade de compreender fatores envolvidos na estruturação de 

um BPMO no setor público. Com relação aolugar, a pesquisa foi realizada em uma 

organização pública. A pesquisa foi conduzida em tempo real, ou seja, em paralelo 

com a ação (Quadro6). 
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Acão (Qual) Ator (Quem) Razão (Porque) Lugar (Onde) 
Tempo 

(Quando) 

Estruturação 
de um 
Escritório de 
Processos 

Pesquisadores 
(Equipe 
Externa) 

Necessidade de 
compreender 
fatores envolvidos 
na estruturação de 
um BPMO em uma 
organização 
pública 

Organização 
Pública 

Tempo 
real 

Participantes 
(Equipe 
Interna) 

Necessidade de 
Institucionalizar 
BPM na 
organização de 
forma estruturada. 

Quadro6. Contexto da Pesquisa-Ação. Elaboração própria. 

 

3.7.2.Preparação e execução da coleta de dados 

A coleta de dados, que teve duração de dez meses, foi iniciada em março de 2013 e 

concluída em dezembro de 2013. Em sequência descrevemos o processo de preparação 

e de execução da coleta de dados da pesquisa, considerando cada técnica utilizada. 

 

3.7.2.1.Grupo focal 

Executamos um grupo focal na fase de avaliação do ciclo 1 com o objetivo de 

identificar problemas e fatores envolvidos na estruturação do BPMO. Os participantes 

deste grupo focal foram membros da Equipe Interna e da Equipe Externa (Apêndice D). 

Utilizamos um roteiro para guiar o grupo focal (Apêndice A), Além de um tablet para 

registro do áudio e de anotações. 

 

3.7.2.2.Observações 

Realizamos observações não estruturadas durante toda a pesquisa.  Na figura 6 

mostramos o nosso local de observação. Os quadrados em cinza representam 

departamentos da organização que por não estarem diretamente relacionadas com o 

projeto e por questões éticas, não foram detalhados. Em azul representamos a sala da 

Equipe Interna, a sala do Patrocinador do Projeto, as salas de reuniões e a sala da 
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Equipe Externa. Os pontos em amarelo indicam os lugares onde realizamos 

observações. 

 

 

Figura 6. Local de observação. Elaboração própria. 

 

Adotamos a técnica de observação não estruturada com o propósito de não restringir os 

fatos. Logo, observamos tudo que era incomum, ou que era recorrente e anotamos no 

Diário do Pesquisador, destacando a data do evento ocorrido. Analisamos 

sistematicamente as notas das observações por meio de técnicas oriundas 

daGroundedTheory. 

 

3.7.2.3. Entrevistas 

Realizamos entrevistas na fase de avaliação do segundo ciclo (entre novembro e 

dezembro de 2013) com a Equipe Interna e a Equipe Externa. Utilizamos um roteiro 

para executar as entrevistas (Apêndice C) e um tabletpara registar tanto o áudio quanto 

anotações. Contamos com a participação de 11 pessoas que foram pessoalmente 

convidadas para participar das entrevistas. Também marcamos pessoalmente os horários 

adequados. Apenas em dois casos isolados a entrevista foi agendada via email.  

Realizamos as entrevistas individualmente na sala de reuniões. Ao início de cada 

entrevista lemos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, perguntamos 
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novamente se a pessoa desejava participar da entrevista e pedimos permissão para 

registrar o áudio. Nenhuma pessoa se recusou a participar. Para cada participante nós 

geramos um código aleatório com o propósito de manter a sua identidade em sigilo 

(Apêndice D).  

As entrevistas totalizaram cerca de 6 horas. Cada entrevista durou em torno de 

meia hora. Com exceção da entrevista do participante MI05 que durou 01 hora, 6 

minutos e 51 segundos, consistindo na entrevista mais longa. A entrevista mais curta foi 

a do participante ME02 que teve a duração de 16 minutos e 41 segundos.  

Transcrevemos todas as entrevistas com o auxílio da versão gratuita do software 

Express Scribe (Figura 7).  

 

 

Figura 7. Express Scribe - Software de transcrição de áudio. 

 

Utilizamos o software Weft QDA para codificar as transcrições e criar as 

categorias iniciais, conforme mostramos na figura 8 (Colocamos tarjas pretas na figura 

para preservar a identidade dos participantes). A utilização do software facilitou o 

manuseio e o acesso aos dados, agilizando o processo de análise.  
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Figura 8. Weft QDA - software de codificação de dados. 

 

3.7.2.4.Preenchimento do Diário do Pesquisador 

Anotamos todos os eventos observados, assim como nossas percepções em um diário 

que criamos no Word office. Colocamos as datas e os títulos correspondentes a cada fato 

com (Figura 9). Não preenchemos o diário todos os dias porque nem sempre ocorriam 

fatos dignos de nota e não era relevante registrar acontecimentos corriqueiros que não 

agregavam valor para a pesquisa.  Os dados do diário, que analisamos por meio de 

técnicas oriundas da groundedtheory, serviram para triangular dados do grupo focal e da 

entrevista. Deste modo, pudemos confirmar ou refutar informações diminuindo os 

vieses da pesquisa.  
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Figura 9. Diário do pesquisador 

3.7.3.Análise de dados 

Após a coleta e a transcrição dos dados do grupo focal e das entrevistas, iniciamos o 

processo de análise por meio de técnicas oriundas da GroundedTheory. Em sequência 

descrevemos como executamos a codificação aberta, axial e seletiva. 

 

3.7.3.1 Codificação aberta 

Nesta etapa avaliamos os trechos das entrevistas e do Diário do Pesquisador em busca 

de semelhanças e distinções. Também selecionamos uma palavra chave que 

representasse a ideia central de trechos relacionados e que foi definida como rótulo. 

Após realizarmos comparações consecutivas, separamos os conjuntos de rótulos 

emergentes e os associamos a uma categoria (Figura 10). 

 

 

Figura 10. Exemplificação de categorias e rótulos da pesquisa. Elaboração própria. 
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No final da codificação aberta obtivemos 18 categorias e 67 rótulos. Utilizamos uma 

planilha do Excel para inserir as categorias e os rótulos que íamos identificando (Figura 

11). Esta planilha facilitou a visualização e a gestão destes elementos durante todo o 

processo de execução da GroundedTheory.  

 

 

Figura 11. Lista de categorias e rótulos da pesquisa. Elaboração própria. 

 

3.7.3.2. Codificação axial 

Após a execução da codificação aberta iniciamos a codificação axial. Nesta etapa 

construímos hipóteses, refinamos e as relacionamos com as evidências e os rótulos 

correspondentes. Na figura 12 mostramos como exemplo a hipótese criada para o rótulo 

‘desgaste’, associado a categoria ‘motivação’. Também apresentamos o trecho da 

entrevista e do diário relacionados ao rótulo citado. 

 

 

Figura 12. Exemplificação de hipótese associada a um rótulo da pesquisa. Elaboração 

própria. 

Categoria Rótulo

Receio de fracasso por insuficiência de recursos humanos

Continuidade do BPMO

Renovação do convênio

União das áreas em prol da melhoria organizacional

Continuidade da gestora ante a mudança de gestão

1.Expectativa do projeto
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3.7.3.3. Codificação seletiva 

Nesta etapa geramos um modelo teórico no qual relacionamos as categorias a partir de 

uma cuidadosa avaliação das evidências. Ao fazer esse relacionamento pudemos 

identificar influências positivas e negativas inerentes as categorias. Este processo 

também nos mostrou a categoria central do estudo que foi definida como a 

estruturação do BPMO. Esta categoria consistiu no alicerce da teoria gerada. 

Para construir o modelo teórico utilizamos a ferramenta Vensim LPE (Figura 

13). Esta ferramenta é comumente usada para a criação de arquétipos sistêmicos. 

Ressaltamos que o modelo que criamos não é influenciado por nenhum conceito 

relacionado a Dinâmica de sistemas. Utilizamos o software citado apenas por este 

possibilitar o fácil manuseio das setas. 

 

 

Figura 13. Software Vensim LPE. 

 

3.8. Síntese do capítulo 

Apresentamos neste capítulo o método utilizado para a realização da pesquisa. 

Explicitamos um quadro contendo as características do estudo, assim como os 

procedimentos de coleta de dados, os procedimentos de análise, as etapas da pesquisa, 

as ameaças à validade e as considerações éticas da pesquisa. Também apresentamos as 
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fases do ciclo da Pesquisa-ação e como a técnica de análise dos dados foi utilizada. No 

próximo capítulo descrevemos os resultados obtidos.  
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4. Resultados 
Neste capítulo relatamos a estruturação do BPMO por meio da Pesquisa-Ação na 

organização participante. Apresentamos os fatores identificados durante o processo e 

avaliamos a relação existente entre eles. Na seção 4.1 apresentamos o primeiro ciclo da 

Pesquisa-Ação. Na seção 4.2 relatamos o segundo ciclo. Na seção 4.3 discutimos os 

fatores identificados e suas relações.  

 

4.1. Ciclo 1 

Nesta seção relatamos a condução do primeiro ciclo da Pesquisa-Ação seguindo as 5 

fases propostas por Susman e Evered (1978): diagnóstico, planejamento, 

implementação, avaliação e documentação do aprendizado. 

 

4.1.1. Diagnóstico 

Na fase de diagnóstico realizamos uma investigação na organização com o objetivo de 

conhecer o ambiente, coletar informações sobre a experiência da organização em BPM 

e obter insumos para a fase de planejamento. Para tal, realizamos observações e 

analisamos documentos gerados pela organização. 

Identificamos que a iniciativa de BPM na organização tem como principal 

objetivo prover transparência dos processos organizacionais, tanto à sociedade quanto 

aos departamentos da instituição. Também identificamos como objetivos relevantes para 

estabelecer uma prática de melhoria contínua: identificar gargalos em processos e 

proporcionar visão sistêmica. O objetivo central, e que resume as metas supracitadas, é 

o de aumentar a eficiência da organização e garantir que a Gestão de Processos esteja 

sempre alinhada com o planejamento estratégico.  

Embora o objetivo de BPM fosse bem definido, percebemos que havia baixa 

conscientização e pouca familiaridade em relação aos conceitos básicos inerentes à 

Gestão de Processos de Negócio. Isto foi demonstrado diante da confusão de algumas 
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áreas organizacionais que compreendiam ‘processos de negócio’ como ‘processos 

jurídicos’.  

Identificamos que das atividades inerentes à BPM, as mais realizadaseram a 

modelagem do processo atual (As Is). Não haviapapeis e responsabilidades específicos 

para executar esta atividade. Porém, a organização implicitamente já compreendia a 

necessidade de dividir as funções no escopo de BPM. 

Para executar as atividades,algumas áreas seguiampadrõesinformais de trabalho. 

No entanto, a organização percebia a necessidade de adotar inciativas que permitam a 

padronização. Logo, a Gestão de Processos de Negóciofoi uma iniciativa favorável para 

o estabelecimento de padrões requeridos. 

A quantidade limitada de recursos humanos comprometia o desempenho das 

áreas. Atividades mais urgentes eram priorizadas em detrimento de ações de BPM. 

Como a tomada de decisão envolvia a visibilidade do gestor perante a organização, as 

atividades priorizadas eram as que evidenciavam o desempenho do gestor nas suas 

atribuições. Além disso, havia também a concorrência com atividades que demandavam 

maior recurso ou maior urgência. As atividades eram apresentadas à alta administração 

através de um plano anual que decidia quais ações serão realizadas. 

Concluímos que a iniciativa de BPM na organização ainda era incipiente, os 

conceitos de Gestão de Processos não eram amplamente difundidos e as melhorias eram 

pontuais. Apesar da consciência da necessidade de atribuir papeis e responsabilidades, 

estes não eram definidos. Os métodos de trabalho não erampadronizados. Havia a 

cultura na organização de ganhos individuais devido a busca de visibilidade pelos 

gestores das áreas. Também havia insuficiência de recursos humanos para as atividades 

de BPM. Em detrimento de tudo isto, havia o desejo de que uma unidade, apoiada pela 

alta gestão e auxiliada pelas áreas, fosse estruturada para formalizar a Gestão de 

Processos de Negócio na organização. Esta unidade era o Escritório de Processos. 

 

4.1.2. Planejamento 

O planejamento da estruturação do Escritório de Processos foi considerado um projeto 

na instituição e seguiu os princípios da Gestão de Projetos. Desta forma, elaboramos a 

Estrutura Analítica do Projeto (EAP) contendo todas as atividades a serem realizadas. 
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Elaboramos um cronograma definindo os prazos para a realização de cada atividade, 

assim como os responsáveis e os principais marcos para a entrega dos produtos gerados.  

Também realizamos um Plano de Gerenciamento de Riscos para controle dos potenciais 

riscos do projeto. Todos esses documentos foram validados pelas Equipes Interna e 

Externa, sendo por fim aprovados pelo Escritório de Projetos da organização. 

Realizamos cinco reuniões em conjunto com a Equipe Interna até que a estrutura 

para construção do Escritório de Processos fosse definida. Ao longo destas reuniões 

decidimos que a construção do BPMO deveria ser baseada na definição de células. Cada 

célula deveria abordar um pilar da construção do BPMO (Seção 2.3.6) e deveria ser 

liderada por um gerente. Este gerente deveria ser responsável por acompanhar a 

realização das atividades e reportar os resultados ao gerente de projetos. Deste modo, 

em conformidade com os pilares, foram criadas cinco células: A célula de Governança, 

a célula de Estrutura, a célula de Tecnologia, a célula de Comunicação e Educação e a 

célula de Projetos Pilotos. Abaixo detalhamos as ações inerentes a cada célula. 

Célula de Governança 

A célula de Governança responsabilizou-se pela gestão das atividades de BPM, 

tendo um caráter de planejamento e atuando como uma direcionadora da iniciativa. 

Definimos que esta célula seria responsável por realizar um diagnóstico da maturidade 

em BPM da organização. A inclusão deste diagnóstico no planejamento visou a 

identificação da maturidade em BPM da instituição. Outro propósito definido para esta 

ação foi gerar insumos para realizar o diagnóstico sistêmico. O diagnóstico sistêmico 

foi definido com o propósito de identificar elementos positivos e negativos associados à 

iniciativa de BPM. A identificação destes elementos possibilitou a elaboração de um 

plano estratégico para mitigar os elementos que dificultam a adoção de BPM e para 

fortalecer aqueles que promovem a evolução da Gestão de Processos de Negócio. 

Outra atividade definida para a célula de Governança foidefinir a cadeia de 

valor da instituição.  Definimos que nesta etapa, a partir dos resultados do diagnóstico 

realizado, deveria ser necessário estabelecer uma visão horizontal da atuação da 

organização a partir do entendimento do funcionamento de suas principais áreas. Após a 

conclusão desta atividade sugerimos a definição de um modelo de Governança em 

BPM com o objetivo de propor diretrizes, políticas e padrões para a continuidade da 

iniciativa de Gestão de Processos.  
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Célula de Estrutura 

A célula de Estrutura ficou responsável pelas atividades diretamente 

relacionadas com a construção do BPMO.  Estas atividades englobaram a definição de 

padrões metodológicos,que incluiu a elaboração de uma Metodologia de BPM para 

guiar a condução do ciclo de vida da Gestão de Processos e a definição de uma Guia de 

Notação BPMN para estabelecer boas práticas de modelagem de processos de negócio.   

Outra atividade que atribuímos à célula de Estrutura foi definir os processos do 

Escritório de Processosque se refere à identificação, modelagem e desdobramento dos 

macroprocessos que englobam o ciclo de vida de BPM, as atividades de apoio ao 

BPMO, a gestão de BPMO e a gestão de ações rotineiras de BPM. À célula de Estrutura 

também atribuímos a competência de definir papéis e responsabilidadesnecessários à 

operacionalização do BPMO. Determinamos que a célula seria responsável por  definir 

o portfólio de serviços de BPM. Este portfólio indicará quais serviços serão oferecidos 

pelo BPMO.  

 

Célula de Tecnologia 

A célula de tecnologia tem como objetivo tratar dos aspectos técnicos de BPM. 

Realizar diagnóstico de suporte de TI, definir requisitospara a seleção de ferramentas 

BPMS (Business Process Management Suites) e realizar provas de conceitoforam as 

atividades designadas para esta célula. Esta célula também se responsabilizou por 

conduzir a seleção de ferramentas para apoiar o Escritório de Processos.  

 

Célula de Comunicação e Educação 

A célula de Comunicação e Educação ficou responsável por definir um plano de 

comunicação para apoiar ações de comunicação em BPM na organização, tais como 

divulgação dos artefatos gerados pela iniciativa e condução de ações de promoção da 

Gestão de Processos para facilitar a mudança de cultura organizacional.  

Esta célula também se responsabilizou por construirumportalde processospara 

armazenamento e compartilhamento de informações.  
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Outra atividade atribuída à célula de Comunicação e Educação foi elaborar o 

plano de capacitaçãoem Gestão de Processos para orientar conhecimentos, habilidades 

e atitudes a serem desenvolvidos para a continuidade do BPMO.  Outra ação inerente a 

esta célula foia realização de treinamentos internos (voltados para a equipe de analistas 

de processos) e externos (abertos para toda a organização).  

 

Célula de Projetos Pilotos 

A célula de projetos pilotos ficou responsável pela modelagem, análise, 

redesenho e implantação de processos-chave da organização. A execução destes 

projetos teve o objetivo de aplicar os métodos estabelecidos, treinar a equipe, fomentar 

BPM na organização e testar a operacionalização do Escritório de Processos. Foi 

definido que os projetos pilotos seriam executados durante a construção do BPMO. Esta 

estratégia possibilita que ajustes sejam feitos antes da atuação efetiva do Escritório de 

Processos. 

 

Estruturação de um Escritório de Processos em uma Organização Pública 

Governança 

Realizar diagnóstico de maturidade em BPM 

Realizar diagnóstico sistêmico 

Definir cadeia de valor 

Definir Modelo de Governança BPM 

Estrutura 

Definir padrões metodológicos (Metodologia de BPM, Guia de Notação 

BPMN) 

Definir processos do BPMO 

Definir papéis e responsabilidades do BPMO 

Definir portfólio de serviços 

Tecnologia 

Realizar diagnóstico de suporte de TI 

Selecionar fornecedores de BPMS 

Definir requisitos para a seleção de ferramentas BPMS 

Definir ferramentas de apoio ao BPMO 
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Realizar provas de conceito de BPMS 

Comunicação 

e Educação 

Definir plano de comunicação do BPMO 

Implantar portal de processos do BPMO 

Elaborar plano de capacitação (conhecimentos, habilidades e atitudes) 

Realizar capacitações (treinamento de analista de processos, BPMN, 

indicadores de desempenho) 

Projetos 

Pilotos 

Processo de Notificação 

Processo de Aquisição 

Processo Cautelar 

Processo Termo de Ajuste e Gestão 

Quadro7. Estrutura para a construção de um Escritório de Processos em uma 

Organização pública. Elaboração própria. 

 

4.1.3. Implementação 

Através dos resultados obtidos na fase de diagnóstico, identificamos que a organização 

possui estrutura organizacional funcional com planos para se tornar matricial. O BPMO 

posicionou-se sob a Presidência e a Diretoria de Gestão e Governança, tendo o apoio 

direto da alta administração (Figura 15). 

 

 

Figura 15. Organograma do Escritório de Processos da organização participante. 

Elaboração própria. 
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Em sequência reportamos as atividades realizadas pelas equipes de cada célula. 

Optamos pela estruturação progressiva, conforme indica a metodologia da EloGroup 

(2010).  

 

Célula de Governança 

Realizamos no primeiro ciclo na célula de Governança as seguintes atividades: i) 

Diagnóstico de maturidade em BPM e ii) Diagnóstico sistêmico.  

 

Diagnóstico de Maturidade em BPM 

Na célula de Governança realizamos um diagnóstico da maturidade da organização em 

BPM com servidores da organização. Identificamos que havia baixa integração entreas 

unidades organizacionais, tal aspecto era evidenciado pela competição e pouca 

cooperação entre as áreas.Algumas unidades externas ao espaço físico da sede sentiam-

se excluídas das iniciativas realizadas pela instituição.Em muitas situações, não havia 

caminhos definidos para a tomada de decisão.O erro não era compreendido pela 

organização como uma oportunidade de aprendizado, mas era associado ao fracasso, 

originando resistência às mudanças necessárias para evolução organizacional. A gestão 

do conhecimento era incipiente. Faltavaalinhamento entre os objetivos da organização e 

as expectativas do cliente externo, que é o cidadão. 

 

 

Diagnóstico sistêmico 

O diagnóstico sistêmico foi realizado com o objetivo de investigar os elementos 

positivos e os elementos negativos presentes na iniciativa de BPM na organização. Para 

tal, analisamos a influência que estes elementos possuíam sobre iniciativa de BPM. Em 

suma identificamos que a iniciativa de BPM tinha total apoio da alta administração. 

Além disso, a organização possuia uma unidade responsável pela revisão e 

desenvolvimento organizacional.  

Em contrapartida havia concorrência com atividades que não eram de BPM, que 

eram interrompidas em detrimento de ações consideradas prioritárias.Os gestores 

receiavam que melhorias no processo diminíua o poder que eles exerciaem sobre as 

unidades. Este receio gerava resistência à iniciativa de BPM se tornando um grave 

entrave.A organização possuia o histórico de iniciar melhoria de processos e de 
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interrompê-las devido a outras prioridades.Além disso, a equipe de BPM era carente de 

habilidades e competências necessárias a um BPMO. 

 

Célula de Estrutura 

Na célula de Estrutura, as atividades realizadas no primeiro ciclo foram: i)definir 

padrões metodológicos de BPM, ii)definir processos internos do Escritório de 

Processos e iii) definir papeis e responsabilidades. 

 

Definir padrões metodológicos 

Como padrões metodológicos definimos uma metodologia de BPM e um guia de 

BPMN. A metodologia compôs-se por sete fases: Planejamento, Modelagem do 

Processo Atual (As Is), Análise do Processo Atual (As Is), Modelagem do processo 

Proposto (To Be), Implementação do Processo Proposto (To Be), Monitoramento e 

controle do Processo e por fim Melhoria do processo, que deveria ser realizada durante 

todas as fases do processo. Na organização cada processo era tido como um projeto que 

era monitorado pelo Escritório de Projetos. Por este motivo, inserimos a ação de 

monitoramento e controle do projeto, que deveria percorrer o ciclo do processo. 

 

 

Figura 16. Metodologia preliminar de BPM da organização participante. Elaboração 

própria. 

 

Para cada fase, elaboramos procedimentos e templates que testamos nos projetos 

pilotos. Todos os analistas envolvidos neste processo foram treinados para que a 

metodologia fosse utilizada adequadamente. 



 

 70

Padronizamos a modelagem dos processos com BPMN por meio de um guia no 

qual propusemos boas práticas para a utilização de elementos da notação, orientamos 

sobre formas corretas de representar fluxos e restringimos a utilização de elementos que 

tornavam o desenho mais complexo. Ministramos treinamentos para a Equipe Interna 

nos quais o guia proposto foi validado. O guia foi utilizado na modelagem dos projetos 

pilotos e dos Processos Internos do Escritório de Processos. 

 

Definir processos internos do Escritório de Processos 

Os Processos BPMO foram agregados em quatro macroprocessos: Processos de 

Governança, Processos do Ciclo de Vida, Processos de apoio ao BPMO e Processos da 

Gestão do Dia a Dia. 

Estes processos foram definidos com base na análise da metodologiada 

EloGroup (2008) e da UNIRIO (2009). Os fluxos desenhados foram validados pelo 

gerente da Equipe Interna e da Equipe Externa com vista no alinhamento dos objetivos e 

da atuação do BPMO. 

 

 

 

Definir papéis e responsabilidades 

Definimos um quadro de papeis e responsabilidades com base na metodologia da 

Progress Software (2010) e em sugestões da Equipe Interna. Como resultado, obtivemos 

que os papéis identificados para o desempenho adequado do Escritório foram: Gerente 

do Escritório de Processos, Analista de Processos, Gestor do Processo, Gerente de 

Projeto, Patrocinador do Projeto, Especialista do negócio, Documentador e Líder do 

processo. Estes papeis foram definidos considerando que eles podem ser 

desempenhados por mais de uma pessoa em momentos distintos. 

No primeiro ciclo apenas os papeis de Gestor do Processo e de Líder do 

Processo não foram desempenhados no Projeto Piloto de Notificação, uma vez que não 

tínhamos insumos suficientes para escolher alguém que pudesse atuar nestes papeis. 

 

Célula de Tecnologia 

Na Célula de Tecnologia realizamos um diagnóstico de suporte de TI da organização 

que forneceu insumos para a avaliação da infraestrutura tecnológica da instituição, 
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necessária para a posterior aquisição de um BPMS. Além disso, foi possível 

compreender como os sistemas estão integrados. O critério de escolha desses sistemas 

baseou-se na importância que eles possuem diante dos objetivos da organização. 

Realizado o diagnóstico de suporte de TI, fizemos um benchmarking em 

organizações que utilizam BPMS e executamos uma investigação prévia dos 

fornecedores de automação de processos que atendem no Brasil (Ágiles, Aris BPMS, 

Bizagi, Oracle BPM, Intalio, IBM, Orquestra). Posteriormente, agendamos Provas de 

Conceito com os fornecedores via email. 

 

Célula de Comunicação e Educação 

Na célula de Comunicação e Educação ministramos dois treinamentos para a equipe 

interna, um relacionado à formação de analistas de processos e outro relacionado a 

notação BPMN.  Realizamos os preparativos para a ministração de um curso sobre 

Gestão de Processos para a organização, no entanto, apenas cinco pessoas se 

inscreveram. Isto ocorreu porque: i) o curso foi pouco divulgado, ii) houve um pequeno 

espaço de tempo entre a divulgação e a realização do curso,  iii) o BPMO não era 

conhecido pela organização, logo, tínhamos pouca visibilidade. Consequentemente, o 

curso não atraiu as pessoas. 

Outra atividade que executamos neste primeiro ciclo foi a definição do Plano de 

Comunicação, no qual utilizamos o resultado do Diagnóstico de Maturidade da 

organização para priorizar e tratar os problemas identificados. Para minimizar os 

problemas definimos como estratégias de divulgação do BPMO e da iniciativa de BPM. 

 

Célula de Projetos Pilotos 

Nesta célula, o primeiro projeto piloto realizado foi o Processo de Notificação que teve 

como objetivo a redução do tempo de execução. Seguimos o ciclo de BPM definido na 

metodologia criada. 

 O fluxo gerado foi apresentado aos especialistas para fins de validação. Na fase 

de análise identificamos e priorizamos os problemas existentes no processo utilizando a 

técnica de Espinha de Peixe (ou ishikawa)(Corrêa, 2011). A partir desta atividade 

elencamos possíveis oportunidades de melhorias no processo, desenhamos o To Be e 

elaboramos o plano de implantação.  
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4.1.4. Avaliação 

A fase de avaliação consistiu em uma análise holística da intervenção. O propósito da 

avaliação foi identificar problemas relacionados à ação e identificar fatores que 

influenciam a estruturação do BPMO. Para coletar os dados,realizamos um grupo focal. 

Analisamos os dados coletados através de técnicas oriundas da GroundedTheory. Os 

fatores encontrados na avaliação do primeiro ciclo foram: transferência do 

conhecimento, praticidade de métodos e técnicas, interação entre equipes, resistência a 

mudanças, perspectiva acadêmica e insuficiência de recursos humanos. A seguir 

apresentamos cada fator, assim como as hipóteses relacionadas.Para manter a identidade 

em sigilo, atribuímos códigos aleatórios para participantes da Equipe Interna, que foram 

identificados pela sigla MI seguido de um número aleatório (Ex. MI01). 

Semelhantemente membros da Equipe Externa receberam as iniciais ME (Ex. ME01). 

 

4.1.4.1.Transferência do Conhecimento  

Durante o grupo focal participantes da equipe interna corroboraram dificuldades 

encontradas no processo de aprendizado. A Equipe Interna manifestou o desejo de ter 

um acompanhamento mais próximo da Equipe Externa. Além disso, foi sugerida a 

transferência do conhecimento de uma forma mais didática. 

 

Prática inadequada de métodos e técnicas 

Didática inapropriada  

Necessidade de acompanhamento 

Nível de capacitação da equipe interna 

 

a. Prática inadequada de métodos de trabalho 

Hipótese:O conhecimento quando transferido incipientemente provoca a prática 

inadequada de novos métodos e técnicas. 

“Acabou que quando a gente foi fazer o documento de modelagem disseram pra 

gente depois que não era do jeito que a gente tava fazendo. Aí a gente teve que ir 

consertando tudo, né?”(MI03) 

Transferência do 
conhecimento 
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“ Mais uma vez a Equipe Interna teve dificuldade em praticar adequadamente a 

metodologia na realização de entrevistas com os especialistas do Processo Piloto 

de Notificação. O problema ocorrido confirmou a observação de que a 

transferência do conhecimento não foi realizada de forma efetiva. (Diário do 

Pesquisador – 14/05/13) 

 

b. Didática inapropriada 

Hipótese:A grande quantidade de novas informações requer um modo mais 

didático no processo de transferência do conhecimento. 

 “Eu gostaria que vocês tivessem uma forma mais didática, um manualzinho pra 

gente seguir o passo a passo. É muita coisa, muita informação...”(MI02) 

 

“Tenho a percepção de que o que estamos propondo está muito avançado. Mesmo 

quando detalhamos as atividades, a Equipe Interna parece ter dificuldades para 

compreender. Talvez devêssemos detalhar ainda mais as ações para facilitar a 

absorção.” (Diário do Pesquisador – 10/05/13) 

 

c. Necessidade de acompanhamento 

Hipótese:A transferência do conhecimento é prejudicada pela falta de um 

acompanhamento mais próximo, dificultando o processo de aprendizado e a 

execução das atividades. 

“Houve uma falha na parte inicial em relação a um acompanhamento mais 

próximo, o que dificultou o aprendizado.”(MI05) 

 

“Hoje tivemos muitos problemas na análise do processo de Notificação. Penso que 

se a gerente da célula estivesse aqui todos os dias acompanhando essa atividade a 

Equipe Interna aprenderia mais rápido e executaríamos as atividades dentro do 

prazo.” (Diário do Pesquisador – 31/07/13) 

 



 

 74

d. Nível de capacitação da equipe interna 

Hipótese: A transferência do conhecimento é influenciada pelo nível de 

capacitação da equipe. 

“Acho que a gente precisa capacitar mais a Equipe Interna. Acho que toda essa 

dificuldade pra repassar o conhecimento tá acontecendo porque a equipe precisa de 

uma base sólida de BPM.” (ME03) 

 

“Durante a execução do Projeto Piloto do Processo de Notificação algumas 

dificuldades foram enfrentadas com relação ao nível de capacitação da Equipe 

Interna, que não possuía experiência em modelagem e análise de processos.” 

(Diário do Pesquisador – 20/06/13) 

 

 

 

4.1.4.2. Praticidade de Métodos e Técnicas 

Embora os métodos e técnicas estivessem alinhados com a praticidade exigida pelo 

ambiente organizacional, identificamos a necessidade de modificar a técnica da 

entrevista que correspondia à realização da reunião com gravação do áudio, transcrição 

e análise da entrevista. De acordo com a Equipe Interna, o ambiente organizacional não 

possibilita a prática da transcrição por requerer muito tempo e esforço, prejudicando a 

realização de outras atividades prioritárias. Seguindo a sugestão da equipe, modificamos 

a metodologia para que fosse possível a adequação de uma perspectiva mais prática. 

 

Ausência de tempo para realizar métodos teóricos  

 

a. Ausência de tempo para métodos teóricos 

Hipótese:A agilidade do ambiente organizacional requer praticidade. Portanto, é 

necessário tornar métodos teóricos mais práticos que requeiram menos tempo 

para que de fato sejam utilizados. 

 Praticidade de 
Métodos e técnicas 
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“O que está repassado está sendo bem prático. Só o que eu fico pensando é se a 

gente consegue adotar é a transcrição, requer muito tempo a equipe pode não ter 

tempo de fazer.” (MI05) 

 

“Hoje acompanhei (ME01) enquanto ela fazia a transcrição das entrevistas do 

processo de notificação. Percebi que dificilmente a técnica será adotada pela 

Equipe Interna porque demanda muito tempo e esforço.” (Diário do Pesquisador – 

21/06/13) 

 

4.1.4.3.Interação entre equipes 

Embora as equipes tivessem uma integração razoável, foi fortemente solicitada a 

necessidade de uma maior integração. Além disso, foi sugerida a realização de outras 

reuniões de avaliação da intervenção para alinhar os problemas, as dificuldades e as 

expectativas.  

 

Erros em procedimentos 

Problemas de comunicação 

Necessidade de Reuniões 

 

a. Erros em procedimentos 

Hipótese:A falta de interação entre equipes provoca problemas na comunicação e 

causa erros que prejudicam a execução das atividades. 

“ Se não houver interação e comunicação a gente vai acabar fazendo da forma da 

gente, aí a gente vai errar, vai ter que refazer ou ajustar.” (MI02) 

 

b. Problemas de comunicação 

Hipótese:Problemas de comunicação provocam divergências e prejudicam a 

interação entre as equipes. 

Interação entre equipes 
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“As vezes a gente se antecipa e faz as coisas em desacordo ou então o contrário, as 

vezes a gente fica na ociosidade, esperando a decisão da equipe externa.Então acho 

que falta a gente conversar mais.”(MI01) 

 

c. Reuniões de avaliação 

Hipótese:A realização de reuniões de avaliação frequentes possibilita maior 

interação entre equipes. 

“A gente está se dando bem. Só acho que a gente precisa se reunir mais, se 

integrar, trocar mais impressões.”(MI05) 

 

“Ultimamente tenho sentido falta da Equipe Interna nas reuniões de 

acompanhamento. Percebo que há uma barreira se interpondo entre nós” (Diário 

do Pesquisador – 26/05/13) 

 

 

4.1.4.4.Resistência a mudanças 

A Equipe Interna explicitou que a imposição de novas formas de trabalho por pessoas 

externas à organização limitou a sua atuação no projeto. O sentimento de limitação e o 

impacto da chegada de uma equipe externa aumentou a resistência a mudanças. Diante 

disto, identificamos a necessidade de conquistar e motivar os membros da Equipe 

Interna para que eles se sentissem envolvidos na construção do BPMO. 

 

Sentimento de limitação 

Impacto da chegada de uma equipe externa 

Necessidade de conquistar e motivar 

 

a. Sentimento de limitação 

Hipótese: A imposição de novos métodos de trabalho provoca sentimento de 

limitação e causa resistência à mudanças. 

Resistência à mudanças 
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“A gente tinha uma forma de fazer agora tem outra, a gente se sente um pouco 

limitado...meio preso.”(MI02) 

 

“Uma dificuldade encontrada têm sido a resistência apresentada pela Equipe 

Interna em aceitar novos métodos de trabalho. Como a Equipe estava habituada a 

uma forma de trabalho distinta, eles estão com dificuldade para aderir a nova 

forma de executar as atividades.” (Diário do pesquisador – 23/04/13) 

 

b. Impacto da chegada de uma equipe externa 

Hipótese: O impacto causado pela chegada de uma equipe externa causa 

desconfiança e dificulta adesão a novos métodos de trabalho. 

“Pra ser bem sincero eu não sei muito se acredito nisso não [No projeto]. É papel 

demais, é informação demais, é coisa demais...a gente também tem outros trabalhos 

pra fazer...não sei se isso vai pra frente não.”(MI06) 

 

“...o impacto com a chegada da Equipe Externa foi grande e a adesão ao novo 

ritmo está sendo lenta. A Equipe Interna tem se mostrado bastante arredia ao 

aprendizado.”  (Diário do Pesquisador -  28/06/13) 

 

c. Necessidade de motivar e conquistar 

Hipótese: A resistência à mudança diminui quando a equipe é motivada e se 

apropria do trabalho. 

 

“...Eu não sei...acho que se a equipe se apropriasse do trabalho como sendo deles, 

se a gente motivasse mais, se envolvesse mais, acho que a gente quebraria aos 

pouquinhos as resistências, né?” (ME03) 

 

“Precisamos motivar e conquistar cada vez mais a Equipe Interna para diminuir a 

resistência, para que que ela se sinta parte do projeto e contribua com a construção 

do Escritório de Processos.” (Diário do Pesquisador- 24/05/13) 
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4.1.4.5. Perspectiva acadêmica 

Buscamos avaliar como a Estruturação do Escritório de Processos estava sendo vista 

pela organização e qual estava sendo o impacto desta intervenção. Embora houvesse 

uma grande expectativa com relação ao projeto de Estruturação do Escritório de 

Processos, não havia a credibilidade consolidada quanto ao teor prático dos resultados.  

 

Priorização da academia 

 

a. Priorização da academia 

Hipótese: O fato de a equipe externa ser formada por pesquisadores gera a 

expectativa de que atividades acadêmicas serão priorizadas, sem ganhos práticos para 

a organização. 

“O pessoal não tá acreditando muito [no sucesso do projeto]...Há muitos que apostam 

que vocês vão priorizar a academia e não vão fazer algo prático.”(MI05) 

 

“As pessoas sempre citam um convênio que houve entre a UFPE e a organização há 

pouco tempo atrás e que não agregou resultados relevantes. É perceptível que a 

organização acredita que conosco acontecerá a mesma coisa.”(Diário do Pesquisador 

-  07/05/13) 

 

4.1.4.6. Insuficiência de Recursos Humanos  

A insuficiência de Recursos Humanos foi um dos fatores mais evidenciados no grupo 

focal. A carência de recursos humanos, que já era crítica, foi ainda mais afetada com a 

previsãoda aposentadoria de parte da Equipe Interna.  

 

Aposentadoria dos membros da equipe 

 

a. Aposentadoria dos membros da equipe 

Perspectiva acadêmica 

Recursos humanos 
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Hipótese:A aposentadoria dos membros da Equipe Interna torna ainda mais 

crítico o problema da insuficiência de recursos humanos.  

“...aí tem também o problema que a gente tá pra se aposentar, né? Eu digo direto 

pra (MI05): veja como você vai fazer... traga pessoal...porque ela não pode fazer 

tudo sozinha.” (MI03) 

 

“Três membros da Equipe Interna estão prestes a se aposentar. Isto é uma grande 

preocupação uma vez que poderá acarretar na descontinuidade da estruturação do 

escritório após a nossa saída.” (Diário do Pesquisador – 29/04/13) 

 

4.1.5. Documentaçãodo aprendizado 

Após o grupo focal concluímos como lições aprendidas a necessidade de melhorar a 

transferência de conhecimento, a interação entre equipes e a comunicação. Além disso, 

aprendemos que era necessário adequar ao máximo os métodos e técnicas para a 

realidade prática de um ambiente organizacional e envolver mais a Equipe Interna. 

Também concluímos que precisávamos conquistar, motivar e envolver cada vez mais a 

Equipe Interna para que eles se sentissem parte do trabalho e para que 

pudessemcontribuir efetivamente com a construção do Escritório de Processos. Um 

desafio consistiu em mudar a expectativa da organização tornando-a positiva. Outro 

desafio foi traçar um plano de contingência para tratar a insuficiência de recursos 

humanos do BPMO. 

 

4.1.6. Fatores envolvidos na estruturação de um BPMO identificados 

no ciclo 1 e suas relações 

Conforme explicitado na seção anterior, os fatores envolvidos na estruturação do BPMO 

emergentes no ciclo 1 foram: transferência do conhecimento, praticidade de métodos e 

técnicas, interação entre equipes, resistência a mudanças, perspectiva acadêmica e 

insuficiência de recursos humanos (Quadro 8).  

Destes fatores, a resistência a mudanças e a insuficiência de recursos humanos 

possuíram claramente impacto negativo sobre estruturação do Escritório de Processos, 

sendo os fatores mais críticos para o sucesso do processo de construção da unidade.  Em 
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contrapartida, a transferência do conhecimento, a interação entre a equipes e a 

perspectiva acadêmica possuíram impacto variável, ou seja, quando foram tratados 

devidamente, influenciaram positivamente a estruturação do BPMO. Quando foram 

negligenciados tiveram influência negativa sobre o processo de construção do Escritório 

de Processos durante o 1º ciclo da Pesquisa-Ação. A praticidade de métodos e técnicas, 

entretanto, impactou positivamente a estruturação do BPMO por promover a absorção 

do conhecimento e por facilitar a execução das atividades.  

 

Fatores identificados no 1º ciclo Impacto 

Transferência do conhecimento Variável 

Praticidade de métodos e técnicas Positivo 

Interação entre equipes Variável 

Resistência à mudanças Negativo 

Insuficiência de recursos humanos Negativo 

Perspectiva acadêmica Variável 

Quadro 8. Fatores envolvidos na estruturação do BPMO identificados no ciclo 1 

 

Além de possuir impacto positivo ou negativo sobre a estruturação do BPMO, os 

fatores também possuíram influências entre eles. Na figura 16 apresentamos a relação 

entre os fatores. As setas em vermelho indicam influências negativas. As setas verdes 

indicam inflências positivas. As setas azuis indicam que a influência foi positiva ou 

negativa de acordo com a forma com que o fator foi tratado.  

A transferência do conhecimento foi influenciada positivamente pela 

praticidade de métodos e técnicas, que quando foram simples e fáceis de serem adotados 

permitiram um aprendizado mais efetivo. A praticidade de métodos e técnicas por sua 

vez foi influenciada negativamente pela resistência à mudanças. Quando houve 

resistência, as pessoas Equipe Interna tenderam a não aceitar a transferência do 

conhecimento e consequentemente a não adotar os métodos e técnicas definidos por 

mais práticos que fossem.  

A perspectiva acadêmica, por sua vez aumentou a resistência à mudanças. Isto 

aconteceu porque a chegada de uma equipe externa com perfil acadêmico não foi vista 

favoravelmente pela organização por acreditar que o grupo utilizaria o conhecimento 

gerado em benefício próprio, sem ganhos práticos para o mabient eorganizacional. A 
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interação entre as equipes interna e externa, dependendo da forma como foi tratada 

pôde influenciar positivamente ou negativamente a tranferência do conhecimento. 

Quando houve uma maior interação entre as equipes o conhecimento foi compartilhado 

de forma mais efetiva, a Equipe Interna mostrou-se mais disposta para aprender e 

consequentemente, a resistência a mudanças diminuiu.  

Apesar de o fator ‘Insuficiência de recursos humanos’ter sido identificado e de 

ser crítico na construção do BPMO, não foram encontradas relações entre este e os 

outros fatores identificados no primeiro ciclo com bases nas evidências analisadas.  

É necessário ressaltar que ‘perspectiva acadêmica’, ‘insuficiência de recursos 

humanos’, ‘interação entre equipes’ e ‘praticidade de métodos e técnicas’ explicitados 

em cinza na figura 17, são fatores característicos respectivamente da composição da 

equipe e do ambiente do projeto, portanto, podem não ser encontrados em outras 

organizações do setor público. Em azul é evidenciado o único fator que foi evidenciado 

como específico de organizações públicas: resistência a mudanças. 

 

 

 

 

Figura 17. Fatores envolvidos na estruturação do BPMO em uma organização pública 

emergentes do ciclo 1. Elaboração própria. 

 

Transferência do
conhecimento

Praticidade de
métodos e técnicas
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4.2. Ciclo 2 

Nesta seção relatamos a condução do primeiro segundo ciclo da Pesquisa-Ação 

seguindo o mesmo formato da seção 4.1. Neste segundo ciclo, fizemos um novo 

diagnóstico para avaliar se houve alterações no ambiente após o primeiro ciclo da 

Pesquisa-Ação. Também fizemos um novo planejamento das atividades no qual 

adicionamos ou retiramos ações de acordo com a complexidade requerida para sua 

execução. Posteriormente realizamos uma nova avaliação sobre a estruturação do 

BPMO e dos fatores envolvidos no processo, ao final documentamos as lições 

aprendidas.  

 

4.2.1.  Diagnóstico 

Na fase de diagnóstico no 2º ciclo da Pesquisa-Ação realizamos uma nova investigação 

com o objetivo de identificar mudanças ocorridas no ambiente desde o início da 

intervenção até o final do ciclo 1. Dados coletados na observação foram 

complementados com dados obtidos em uma entrevista realizada com a gerente da 

Equipe Interna. 

Observamos que os conceitos básicos de BPM se tornaram mais conhecidos 

dentro da organização. No entanto, ainda havia certa dificuldade em utilizar o termo 

‘processos de negócio’ que muitas vezes era substituído por ‘processos de trabalho’. 

Além disso, não era comum o uso da sigla ‘BPM’, sendo mais utilizado o nome por 

extenso ‘Gestão de Processos de Negócio’.  

A execução dos projetos pilotos contribuiu para a disseminação de conceitos, da 

metodologia e para o aumento da credibilidade de BPM na organização. No entanto, 

segundo a gerente da Equipe Interna “isto é muito frágil... Qualquer problema na 

condução dos projetos pode causar efeito reverso”.  Observamos também que a demora 

para a produção de resultados efetivos ou poucos ganhos contribuiu negativamente para 

essa evolução.  Para tal, a gerente da Equipe Interna ressaltou que “É importante 

estarmos atentos aos nossos clientes internos de forma a gerenciar as expectativas”. 

Apesar de os papeis e responsabilidades terem sido definidos, estes papeis não 

se tornaram completamente conhecidos pela organização. Os padrões de trabalho, 

definidos através da metodologia de BPM também são pouco conhecidos. Isto é 
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justificado porque são necessários vários cursos e treinamentos para a disseminação e 

conscientização da metodologia até que seu uso se torne natural. Com relação 

ainsuficiência de recursos humanos, o problema ainda persiste e há concorrência 

entre atividades que não são de BPM, sendo priorizadas as mais urgentes, de maior 

relevância ou que favoreçam o desempenho do gestor da área. Como a busca pela 

visibilidade do gestor é motivada pela cultura organizacional, não há a princípio como 

mudar este quadro, exceto se as atividades de BPM passarem a ser prioritárias e 

contribuam diretamente para a ascensão do gestor.  

Referente à Estruturação do Escritório de Processos, há uma expectativa 

crescente sobre os resultados do projeto. As áreas estão começando a ter um maior 

envolvimento devido aos projetos pilotos e solicitando apoio. Observamos isto quando 

três áreas pediram acesso ao guia de BPMN, solicitaram apoio na modelagem de um 

processo e pediram auxílio na definição de riscos de processos.  

Se compararmos o diagnóstico do ciclo 1 com o diagnóstico do ciclo 2, não 

veremos muita diferença. Esse resultado já era esperado uma vez que as transformações 

relativas a BPM demoram para mostrar ganhos impactantes. Porém acreditamos que as 

pequenas evoluções observadas, se tratadas estrategicamente, contribuirão para que o 

Escritório de Processos se consolide e seja de fato reconhecido na organização como um 

promotor de mudanças. 

 

4.2.2. Planejamento  

A fase de planejamento no segundo ciclo da Pesquisa-Ação consistiu na revisão e 

reajuste das atividades planejadas no primeiro ciclo. Ao analisar cronograma realizamos 

três grandes mudanças. A primeira mudança consistiu na postergação da definição da 

cadeia de valor. Ao iniciarmos o estudo da cadeia de valor da organização percebemos 

que os processos são numerosos e complexos. Para justificar o replanejamento 

elaboramos um relatório contendo um esboço inicial da cadeia de valor e justificando os 

entraves de desdobrá-la neste momento.  

A segunda mudança consistiu no adiamento da fase de implementação do 

processo piloto de Notificação. Durante a fase de Modelagem do Modelo Proposto (To 

Be) o processo de Notificação tomou maiores proporções por envolver decisões a serem 

tomadas pela alta gestão que estava em processo de mudança. 
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A terceira mudança consistiu no adiamento da definição do Modelo de 

Governança que também mostrou ser uma ação complexa e depende da pesquisa de 

doutorado de um dos membros da Equipe Externa para que o modelo seja instanciado 

para a organização participante. 

 

4.2.3. Implementação 

Nesta seção reportamos as atividades realizadas no segundo ciclo dentro de cada célula: 

Governança, Estrutura, Tecnologia, Comunicação e Educação, além de Projetos Pilotos. 

 

Célula de Governança 

Na célula de Governança no segundo ciclo esboçamos uma versão preliminar da cadeia 

de valor. Para iniciar esta atividade realizamos um estudo da literatura sobre os 

conceitos inerentes ao tema. Depois analisamos os insumos do diagnóstico de 

maturidade realizado no ciclo 1 visando identificar e interligar processos e principais 

serviços de cada área organizacional. O esboço gerado foi validado com a gestora do 

BPMO. Como explicamos na seção 4.2.2, não pudemos relatar as atividades de 

desdobramento da Cadeia de Valor e de definição do Modelo de Governança neste 

trabalho. 

 

Célula de Estrutura 

Na célula de Estrutura, as atividades realizadas no segundo ciclo foi Definir o 

portfólio de serviços. Um serviço consiste em uma capacidade que é oferecida e 

consumida por clientes internos (Elo group, 2010). Estes clientes correspondem às áreas 

organizacionais. Elaboramos uma proposta de portfólio, indicamos como geri-lo e 

propomos um plano de evolução dos serviços em cinco níveis, alinhados com o 

aumento gradativo da maturidade do BPMO.  

Elaboramos uma estratégia de funcionamento dos processos e serviços do 

BPMO. Esta estratégia é representada na figura 18, na qual o planejamento 

organizacional é desdobrado em processos que são priorizados e perpassam ciclo de 

vida. Após melhorados, esse processos são apoiados por ações da gestão do dia-a-dia. O 
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suporte a todas as ações é dado pelo Escritório de Processos. Para definição tanto do 

portfólio de serviços quanto do roteiro de evolução, assim como da estratégia de 

funcionamento, utilizamos como base a metodologia da EloGroup (2008) e da UNIRIO 

(2007). 

 

 

Figura 18. Estratégia de funcionamento de serviços e processos do BPMO da 

organização participante. 

 

Célula de Tecnologia 
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Na célula de tecnologia realizamos as seguintes atividades: Definir ferramentas de apoio 

ao BPMO eRealizar Provas de Conceito de BPMS. 

 

 

Definir ferramentas de apoio ao BPMO 

As ferramentas tecnológicas atuam como um meio essencial para a realização dos 

serviços de um Escritório de Processos. No segundo ciclo definimos um conjunto de 

ferramentas de apoio ao BPMO. Algumas ferramentas, como o BizagiModeler, Channel 

e Pacote office,  foram escolhidas por já serem conhecidas e utilizadas pela Equipe 

Interna. Outras, como o Vensim e o Xmind, foram acrescentadas por serem úteis para a 

execução de novas atividades definidas pela Equipe Externa.  

 

Realizar provas de conceito de BPMS 

Realizamos duas Provas de Conceito. Uma foi realizada com a Oracle a distância, 

porém, não foi concluída devido a problemas com a Internet. No entanto, foi possível 

visualizar alguns pre-requisitos do BPMS. Outra POC foi feita com a IBM 

presencialmente, sendo esta a única a ter êxito total. A Prova de Conceito agendada com 

a Oracle sequer chegou a ser iniciada devido a problemas com o áudio do fornecedor.  

AsPOCs consistiram na avaliação da ferramenta BPMS, incluindo características, 

recursos tecnológicos e demonstração de um processo automatizado fornecido pela 

organização participante já modelado na notação BPMN. A aquisição final da 

ferramenta BPMS será realizada através do processo de licitação pública pela 

organização participante. 

 

Célula de Comunicação e Educação 

Na célula de Comunicação e Educação realizamos as seguintes atividades: Implantar 

portal do Escritório de Processos, elaborar plano de capacitação e realizar capacitações. 

 

Implantar portal do Escritório de Processos 
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Visando reunir informações referentes a iniciativa de BPM na organização, 

construímos e implantamos um Portal do Escritório de Processos Construímos o Portal 

a partir de requisitos levantados através de um benchmarking de Portais de Processos e 

ambientes semelhantes.  

 

 

Elaborar plano de capacitação  

Considerando que, por ter caráter público, a organização contrata servidores através de 

concursos nos quais não são exigidos perfis específicos para BPM e conhecendo a 

necessidade de desenvolver conhecimentos e habilidades na área para a continuidade da 

iniciativa, elaboramos um plano de capacitação com o propósito de que papeis e 

responsabilidades em BPM sejam desempenhados. Consideramos pertinente incluir os 

seguintes cursos no Plano de Capacitação:  

1. Introdução ao Gerenciamento de Processos de Negócio; 

2. Metodologia e Notação BPMN; 

3. Ferramentas de TI aplicadas ao Gerenciamento de Processos de Negócio; 

4. Técnicas de Medição de Desempenho e Balanced Scorecard; 

5. Técnicas de Mensuração da Conformidade; 

6. Governança em Gestão de Processos e Gerenciamento de Portfólio de processos. 

 

Realizar capacitações  

No segundo ciclo, ministramos um curso de Gestão de Processos de Negócio e um 

curso de BPMN para a organização visando conscientizar as áreas sobre a necessidade 

de abraçar essas práticas definidas. Também realizamos uma oficina de conhecimento 

aberta tanto para a organização quanto para o público externo. Nessa oficina 

apresentamos formalmente a estrutura do Escritório de Processos da organização e a 

importância desta unidade para a estratégia organizacional.  

 

Célula de Projetos Pilotos 

 Nesta célula executamos o ciclo de BPM até a fase de Modelagem do Processo 

Proposto (To Be) de Notificação, de Aquisição e de Medida Cautelar. O processo de 
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Termo de Ajuste e Gestão atualmente encontra-se na fase de análise. Elaboramos o 

Plano de Implementação do processo de Notificação, no entanto, por motivos 

explicitados na seção 5.2.2, adiamos as ações de implementação para 2014.  

 

4.2.4.  Avaliação 

Nesta seção apresentamos a fase de avaliação do segundo ciclo da intervenção. 

Conduzimos entrevistas individuais com a Equipe Interna e a Equipe Externa para 

coletar os dados, que analisamos por meio de técnicas oriundasGroundedTheory. 

Ao analisarmos os dados, além de obtermos uma visão holística da ação 

identificamos fatores diretamente envolvidos na estruturação do Escritório de Processos. 

Estes fatores são: Expectativas das Equipes, capacitação da equipe, praticidade de 

métodos e técnicas, resistência a mudanças, transferência de conhecimento, 

comunicação, interação entre equipes, motivação, relacionamento entre gerentes e 

equipes, execução de atividades, resultados de sucesso, insuficiência de recursos 

humanos, perspectiva acadêmica, liderança, divulgação, cultura e mudança de gestão. 

Em sequência explicamos cada fator citado. 

 

4.2.4.1.  Expectativas das Equipes 

Durante as entrevistas, a Equipe Externa e a Equipe Interna mostraram receio de que o 

BPMO fracasse por insuficiência de recursos humanos. Como a maioria dos membros 

da Equipe Interna estava prestes a se aposentar, haviao risco de que o BPMO não 

atendesse a demanda da organização por falta de pessoas. Para mitigar temporariamente 

este problema e para que fosse feito um programa de transferência de conhecimento, a 

Equipe Interna externou o desejo de que o convênio com a Equipe Externa fosse 

renovado. 

 Considerando a iminente mudança de gestão, todos externaram o desejo de que 

a gerente da Equipe Interna continuasse em seu cargo, uma vez que a saída dela poderia 

implicar na descontinuidade do projeto. Também foi explicitada a expectativa de que as 

áreas organizacionais se unam em prol da melhoria organizacional e apoiem a 

continuidade do BPMO. 
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Receio de Fracasso por insuficiência de recursos humanos 

Continuidade do BPMO 

Renovação do convênio 

Permanência dos gestores da unidade ante a mudança de gestão 

União das áreas em prol da melhoria organizacional 

 

a. Receio de fracasso por insuficiência de recursos humanos 

Hipótese:A insuficiência de recursos humanos causa receio de que o Escritório 

de Processos fracasse por não atender a demanda da organização. 

“...Meu medo é que tudo o que a gente esteja fazendo aqui não seja dado 

continuidade pela falta de pessoas envolvidas  nos processos que vão ficar aqui na 

organização (ME01).” 

 

“A insuficiência de pessoas para dar continuidade ao BPMO é preocupante. Os 

recursos humanos do BPMO serão ainda mais escassos com a aposentadoria de 

dois membros da equipe.” (Diário do Pesquisador- 01/10/13) 

 

b. Continuidade do BPMO 

Hipótese:A continuidade do Escritório de Processos com o apoio da organização 

consiste em uma grande expectativa da Equipe Externa. 

“Minhas expectativas era que houvesse uma continuidade no trabalho após a saída 

da universidade, né? a conscientização das pessoas em relação ao benefício, né? de 

manter vivo isso o que foi criado (ME03)” 

 

“A expectativa é que a gente consiga, assim, nos fins, estabelecer...é isso, o 

Escritório está pronto e tem todas as informações necessárias para a organização 

dar prosseguimento...continuidade(ME02)”. 

 

Expectativas 
das Equipes 
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c. Renovação do convênio 

Hipótese:Renovar o convênio com a equipe da universidade possibilita a 

execução das ações do Escritório de Processos. 

“Eu vejo na universidade um braço pra outros trabalhos também. A gente sabe que 

o convênio é só um ano aí a nossa preocupação agora, é...e  aí? Existe a 

possibilidade de renovação do convênio? Porque a gente vai trabalhar outros 

processos novos que a gente sabe que vai ter dificuldade...então eu vejo nessa 

parceria um braço muito forte pra nós.” (MI01) 

 

“Hoje a gerente da Equipe Interna externou o desejo de renovar o convênio. O 

objetivo da gerente é que ao ser renovado, o projeto tenha como principal propósito 

a transferência de conhecimento para que a Equipe Interna esteja apta a dar 

continuidade ao BPMO após a nossa saída. (Diário do pesquisador- 22/11/13) 

 

d. União das áreas em prol da melhoria organizacional 

Hipótese: Pensar de forma unificada possibilita a melhoria e a evolução da 

organização como um todo. 

Eu tenho notado que algumas unidades têm se preocupado em organizar seus 

processos, mas elas não têm essa visão organizacional. Então com a implantação 

do BPMO eu acho que tá motivando e tornando claro que é importante ter essa 

visão do todo.”(ME04) 

 

e. Permanência da gestora da Equipe Interna diante da mudança de gestão 

Hipótese:A mudança da gestão gera ansiedade quanto ao futuro do projeto e a 

permanência dos gerentes da unidade. 

“Eu temo muito porque a cada dois anos a organização muda de gestão. E eu estou 

muito preocupada com o projeto. Eu estou apostando todas as fichas na 

permanência da gestora...”(MI01) 
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4.2.4.2. Capacitação da Equipe 

O nível de capacitação da Equipe Interna foi um fator amplamente citado nas 

entrevistas. Como a organização adquire servidores por meio de concurso, havia uma 

dificuldade em selecionar pessoas com perfil de analista de processos. Por conta disso, 

as pessoas que compunham a Equipe Interna eram carentes de embasamento teórico e 

prático sobre BPM. Havia a necessidade de que a equipe desenvolvesse 

habilidades,conhecimentos e competências inerentes à Gestão de Processos. No entanto, 

isso não é trivial, uma vez que muitas das habilidades requeridas estão associadas  

a aptidões natas e à características pessoais. 

 

Forma de admissão 

Falta de embasamento teórico 

Desenvolvimento de conhecimentos e habilidades 

 

a. Forma de admissão 

Hipótese:A admissão por concurso dificulta a escolha de pessoas com perfil e 

capacitação de analista de processos. 

“Eu tenho um pessoa que fez um concurso, mas ela não é por formação um analista 

de processo, né. Então termina que você tem que adaptar alguma técnica né para 

facilitar a aplicação, né?”.(ME03)” 

 

“Uma das dificuldades é que as pessoas não são admitidas na organização pela 

formação que possuem em determinada área, mas por concurso. Isto torna 

complicado selecionar aquelas que possuem perfil de analista de 

processos.”(Diário do pesquisador – 13/11/13) 

 

b. Falta de embasamento teórico 

Hipótese: A falta de embasamento teórico prejudica a execução do trabalho. 

Capacitação da Equipe 
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“... a equipe [Interna]talvez não estivesse preparada o suficiente em relação 

a...embasamento teórico mesmo, a conhecimento, né?”. (ME03)” 

 

“Hoje alguns membros da equipe interna confundiram o conceito de ‘escopo de 

processo’ com ‘escopo de projeto’ o que nos leva mais uma vez a questionar o nível 

de capacitação dos membros do BPMO.” (Diário do Pesquisador - 29/08/2013) 

 

c. Desenvolvimento de conhecimentos e habilidades 

Hipótese:A equipe precisa desenvolver conhecimentos e habilidades inerentes a 

um analista de processos para executar as atividades do BPMO. 

“As habilidades e conhecimentos[de BPM] têm que ser desenvolvidas nas pessoas 

que vão estar... alocadas naquele momento como analistas de processos... vamos 

dizer assim.” (ME03). 

 

4.2.4.3. Transferência do conhecimento 

As evidências mostraram que quando havia o compartilhamento do aprendizado, a 

transferência do conhecimento era realizada de forma mais efetiva. No entanto, na 

estruturação do BPMO esse fator foi prejudicado pelo perfil de alguns membros da 

Equipe Interna que não possuíam habilidades de analista de processos. 

 A resistência da Equipe Interna em aprender métodos e técnicas elaborados por 

uma equipe externa à organização também prejudicou a transferência do conhecimento. 

Outro entrave foi a necessidade de entregar produtos dentro do prazo definidos no 

cronograma. A pressão por resultados nos forçou a priorizar a execução das atividades 

em detrimento da passagem do conhecimento.  

A diferença de conhecimento entre as equipes impactou o ritmo de trabalho 

causando muitas vezes o atraso da entrega dos produtos. Por conta disso, em 

determinado momento deixamos de envolver e capacitar a Equipe Interna. 

Compreensivelmente, isto não foi bem visto pela equipe, que acreditou que estávamos 

gerando conhecimento apenas com fins acadêmicos.  
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Compartilhamento do aprendizado 

Perfil dos membros da equipe 

Resistência a uma equipe externa a organização 

Envolvimento da Equipe Interna 

Geração de conhecimento em benefício próprio 

Prazos curtos para a entrega de resultados 

Dificuldade de lidar com a diferença 

de nível de conhecimento 

 

a. Compartilhamento do aprendizado 

Hipótese:Compartilhar o aprendizado e as dificuldades facilita a transferência do 

conhecimento, tornando-a mais efetiva. 

“Então a gerente foi pessoalmente, fez uma reunião para discutir os principais 

aprendizados e os gerentes das células conversaram com a gente também, 

tipo...chegaram pra perguntar quais foram as dificuldades...isso ajuda, né?” 

ME01) 

 

b. Perfil dos membros da equipe 

Hipótese:A efetividade da transferência do conhecimento é afetada pelo perfil dos 

membros da equipe 

“E as pessoas, é aquela história, muitas vezes não estão colocadas no lugar certo... 

e por conta disso não consegue se desenvolver. Isso foi talvez um ponto que a gente 

teve mais dificuldade aqui, né?(ME03) 

 

“Acredito que [a transferência do conhecimento] foi baixa e vai ser baixa pelo fato 

do perfil das pessoas que tem hoje na unidade. São pessoas que não tem tanta 

usabilidade com computador, com recursos tecnológicos, o aprendizado é difícil.” 

(ME04) 

 

Transferência do 
conhecimento 
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c. Resistência auma equipe externa a organização 

Hipótese:A vinda de uma equipe externa dificulta a aceitação da transferência do 

conhecimento para a Equipe Interna. 

“Por conta do próprio contexto cultural da organização foi um pouco traumático 

quanto a essa relação humana, de você vir uma equipe externa, fazer essa 

intervenção aqui, tentar passar esse conhecimento para pessoas...”(ME03) 

 

“Eu me imaginando com quase sessenta anos e vendo um grupo de jovens chegando 

naminha organização querendo trazer novas ideias...eu certamente teria essa 

mesma resistência.” (ME05) 

 

d. Envolvimento da equipe 

Hipótese:Envolver a equipe nas atividades rotineiras promove o 

compartilhamento do conhecimento  

“...podia chamar a gente e ficar debatendo com vocês, a gente ficaria lá junto 

mesmo, só pra acompanhar.” (MI02) 

 

“A gente não tá tendo uma ação que permita que eles[Equipe Interna] absorvam 

tudo, que saibam o que está acontecendo...que façam com que eles se sintam parte 

da equipe....Eles não estão se apropriando desse conhecimento.” (ME06) 

 

e. Geração de conhecimento em benefício próprio  

Hipótese:A falta de transferência de conhecimento pode causar a impressão de 

que os pesquisadores estão utilizando o conhecimento gerado em benefício 

próprio. 

“A impressão que eu tenho é que o conhecimento está sendo gerado mais pras teses 

de vocês [Equipe Externa].” (MI03) 
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“Em não transferirmos o conhecimento e comunicarmos efetivamente, a Equipe 

Interna acredita que todas as nossas ações são para o nosso proveito, enquanto 

pesquisadores. Nós precisamos mudar essa imagem.” (Diário do Pesquisador – 

20/05/13) 

f. Prazos curtos para a entrega de resultados 

Hipótese: A definição de prazos curtos para a entrega de resultados pressiona os 

gestores que priorizam as atividades em detrimento da passagem do 

conhecimento. 

“Devido à grande excesso de trabalho que a gente teve pra cumprir as nossas 

metas no cronograma a gente não conseguiu fazer esses encontros de forma 

rotineira...” (ME05) 

 

“A gente criou um cronograma audacioso. Em um determinado momento os prazos 

ficaram muito exíguos e a gente teve que tomar uma decisão de algumas vezes de 

paralelizar as iniciativas e isso acarretou que algumas pessoas não foram 

envolvidas.” (MI04) 

 

g. Dificuldade de lidar com a diferença do nível de conhecimento 

Hipótese:A diferença do nível de conhecimento entre as equipe pode tornar o 

aprendizado lento e prejudicar a produtividade. 

“ A gente teve reuniões com a equipe interna e que depois passou a não mais 

envolve-los, seja por que a gente viu que não era tão produtivo...que tinha muitas 

discussões...talvez a gente não tenha sabido lidar muito bem com as dúvidas que 

eles tinham em demasia.” (ME04) 

 

4.2.4.4.  Praticidade de métodos e técnicas 

Observamos novamente nas evidências que quanto maior a intuitividade e o 

detalhamento dos métodos e técnicas do BPMO, maior a facilidade da equipe em 

executá-los. No entanto, foi necessário atentarmos para não exigirmos que muita 
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documentação seja gerada na execução dos métodos. Esse cuidado foi necessário devido 

a praticidade do ambiente organizacional, que requer documentos curtos e objetivos.  

Devido ao nível de conhecimento, a Equipe Interna apresentou dificuldade para 

aprender e executar alguns métodos e técnicas. Diante disso, tornou-se necessárioavaliar 

se deveríamoscapacitar a equipe, ou se deveríamos adaptar o que elaboramos ao perfil 

dela. 

 

Intuitividade 

Detalhamento de ações 

Nível de documentação 

Adequação ao conhecimento da Equipe Interna 

 

a. Intuitividade 

Hipótese: Definir métodos e técnicas com base em conhecimentos genéricos de 

BPM torna o uso mais intuitivo e, consequentemente, mais prático. 

“Acho que tudo o que tava sendo passado foi bem... intuitivo. Então, por exemplo, 

eu já conhecia o Bizagi, já conhecia, a técnica de modelagem...”(ME01) 

 

b. Detalhamento de ações 

Hipótese: Detalhar as ações de métodos e técnicas ajuda os membros da Equipe 

Interna a compreender e realizar suas atividades. 

“Eu não conhecia os métodos... essa metodologia queME03 conseguiu preparar 

teve o diferencial de não apenas dizer o que tem que ser feito, mas como deve ser 

feito. Isso me ajudou muito.”(ME02) 

 

c. Nível de documentação 

Hipótese: O excesso de documentação dificulta a execução de métodos e técnicas. 

Praticidade de Métodos e 
técnicas 
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“Meu sentimento é que eu acho que talvez o trabalho esteja muito detalhado 

demais, muito cheio de papéis...documento demais, sabe? Eu acho que tinha que ser 

bem objetivo...” (MI03) 

 

 

d. Adequação ao conhecimento da Equipe Interna 

Hipótese: O nível de conhecimento da equipe pode requerer a adaptação de 

métodos para que as atividades sejam executadas satisfatoriamente. 

“Talvez a equipe da organização ainda não tenha essa habilidade pra conseguir 

executar [Os métodos e técnicas]a gente tem que repensar pra garantir que as 

pessoasconsigam realizar de forma satisfatória.” (ME05) 

 

4.2.4.5. Resistência a Mudanças 

Foi evidenciado que uma das causas inerentes à resistência a mudanças apresentada pela 

Equipe Interna devia-se a preferência pela informalidade. Segundo identificado nas 

entrevistas, a equipe possuía dificuldade em seguir os procedimentos formais definidos 

pela Equipe Externa por em muitos casos a formalidade requerer maior esforço na 

geração de produtos. Deste modo, as pessoas eram obrigadas a saírem da zona de 

conforto o que gerava a resistência não só por parte da Equipe Interna, mas como por 

toda organização. 

 

Preferência pela informalidade 

Apego ao menor esforço 

 

a. Preferência pela informalidade 

Hipótese: Definir métodos e técnicas muito formais provoca resistência à 

mudança. 

Resistência a mudanças 
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“as entrevistas eram conduzidas de uma forma muito informal, muito sem roteiro... 

às vezes sem um objetivo, né? Eu acho que isso eles [a Equipe Interna] tiveram 

alguma dificuldade de aceitar a mudança.”(ME03) 

 

b. Apego ao menor esforço 

Hipótese: A adoção de uma nova abordagem gera o receio de que as pessoas 

deverão trabalhar mais, provocando resistência. 

“Para cada passo que você dá, para cada atividade que você realiza, né, você gera 

produtos e aí com a informalidade você termina não gerando produtos, talvez seja 

um pouco da lei de menor esforço também.” (ME03) 

 

4.2.4.6.  Comunicação 

Um fator citado nas entrevistas foi a carência de comunicação durante a estruturação do 

BPMO. Foi evidenciado que um dos motivos para a pouca comunicação foi o fato de os 

gerentes não estarem na organização todos os dias. Outro entrave citado foi que as 

informações passadas eram interpretadas de forma diferente, provocando problemas. 

Uma solução proposta para melhorar a comunicação foi a realização de reuniões 

quinzenais envolvendo tanto a Equipe Interna quanto a Equipe Externa. 

 

Presença dos gerentes 

Problema de interpretação 

Necessidade de realizar reuniões mais frequentes  

 

a. Presença dos gerentes 

Hipótese: A presença dos gerentes na organização facilita a comunicação e 

antecipa a identificação de problemas. 

“Acredito que tinha... tinha vários detalhes que quando você tá mais perto, você 

se... se antecipa a eles. Quando você tá um pouco mais longe, você só corrige eles. 

Acredito que é mais presença mesmo, mais comunicação.” (ME01) 

Comunicação 
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“O fato de os gerentes não poderem estar aqui todos os dias...isso sem fazer juízo 

de valor nenhum, causa um impacto porque a gente não tá aqui diariamente e não 

acompanha tanto quanto deveria, acompanha dentro do possível” (ME06) 

 

b. Problema de interpretação 

Hipótese: A forma com que uma mensagem é interpretada pode comprometer o 

seu real significado, provocando ruídos e prejudicando a comunicação. 

“Só que essa comunicação, quando tava no início do projeto... ela era um pouco 

prejudicada porque...começou que teve um pouco  de erro de entendimento por 

parte da equipe interna.”(ME03) 

 

“Eu percebi...as vezes no que eu estou sendo exaustivo, penso que a pessoa 

entendeu e vai fazer como eu pensei, mas aí eu verifico que realmente não teve a 

interpretação desejada. Não é que eles não entendem, mas é que na cabeça deles é 

diferente.” (ME06) 

 

c. Necessidade de realizar reuniões mais frequentes 

Hipótese: Realizar reuniões periódicas melhora a comunicação e aproxima a 

equipe. 

“É justamente isso, que faltou...acho que deveria ter...essas reuniões que tinha... 

diminuiu e a gente não continuou junto.”(MI02) 

 

“As reuniões da equipe tem que ser reuniões conjuntas. Porque senão eu não tô 

tratando eles[Equipe Interna] como se não fosse da equipe, entendeu?”(MI05) 

 

4.2.4.7.  Interação entre equipes 

A interação entre a Equipe Interna e a Equipe Externa foi bastante afetada pela distância 

física, uma vez que as salas das equipes ficavam em extremos opostos. Outro fato que 
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prejudicou a interação foi o afastamento de um membro da Equipe Interna pela gerente 

do BPMO, apoiada pelo patrocinador. O afastamento ocorreu porque o servidor estava 

tendo dificuldade em assimilar novos conhecimentos e resistindo bastante em aderir ao 

novo método de trabalho. Esta atitude estava dificultando a entrega dos produtos e 

atrasando o cronograma. Apesar de ter agilizado a execução das atividades, o 

afastamento do funcionário fragilizou a relação entre as equipes, causando um 

distanciamento ainda maior.  

Identificamos através das evidências que ao não envolvíamos a Equipe Interna, 

nós inconscientemente a subutilizávamos. Esta subutilização fazia com que a equipe se 

sentisse inferiorizada. Além disso, por não ser envolvida na concepção de todos os 

produtos, a Equipe Interna acabava não se apropriando do trabalho. Isto desmotivava a 

equipe e aumentava a resistência. 

 

Distância física  

Afastamento de membros da equipe interna 

 

a. Distância física 

Hipótese:Colocar as equipe em salas separadas dificulta o entrosamento. 

“Acho que deveria ter tido um envolvimento maior, culpa nossa. Eu faço minha a 

culpa de que a gente deveria ter se enturmado mais, a gente ficou muito preso aqui 

[na sala da Equipe Interna], vocês muito presos lá[na sala da Equipe 

Externa.”(M102) 

 

“A distância física é uma barreira natural pra comunicação. A gente chega todos 

os dias, entra na nossa salinha e fica com a porta fechada e há esse isolamento.” 

(ME05) 

 

b. Afastamento de membros da equipe 

Hipótese:O afastamento de membros da equipe interna prejudica a interação 

entre as equipes e aumenta a resistência. 

Interação entre equipes 
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“Eu acho que incialmente houve uma interação maior. Quando a gente se ocupou 

bastante com os produtos e não prestou muita atenção nesse feedback, a coisa 

segregou. Ficou meio... meio...afastado e isso aumentou a resistência.” (MI05) 

 

c.  Sentimento de subutilização 

Hipótese: A falta de envolvimento provoca sentimento de subutilização. 

“O momento inicial foi assim uma expectativa muito grande pra gente e uma ajuda 

também,só que nós ficamos subutilizados.”(MI02) 

 

“ A equipe interna não dialoga muito bem com a equipe externa e esse é um 

dificultador muito grande, ter uma equipe que a gente tá subutilizando que poderia 

de alguma forma ser um facilitador maior” (ME06) 

 

4.2.4.8. Motivação 

Um fator que desmotivou a equipe foi a sensação de que não valorizamos o trabalho 

feito por eles antes da nossa chegada.  Na concepção da Equipe Interna, não 

reutilizamos documentos arquivados de anos anteriores. Porém, fizemos um estudo de 

toda a documentação existente no diretório e reaproveitamos fluxos e documentos dos 

processos de Notificação, Aquisição e Termo de Ajuste e Gestão. Fizemos uma 

atualização das informações necessárias, uma vez que havia dados obsoletos. No 

entanto, a Equipe Interna não tinha conhecimento dessa ação.  

Outro fato que desmotivou a Equipe Interna foia existência de membros que não 

acreditavam no sucesso da iniciativa de BPM.  

 

Desvalorização quanto a trabalhos anteriores 

Presença de crédito na iniciativa de BPM 

 

d. Desvalorização quanto a trabalhos anteriores 

Motivação 
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Hipótese:Não reaproveitar trabalhos realizados anteriormente ao início do 

projeto provoca sentimento de desvalorização e diminui a motivação. 

“As entrevistas eram todas detalhadas, com as mudanças de legislação, os 

relatórios detalhados...e eu não vi isso sendo aproveitado por vocês, vocês fizeram 

tudo novo e o que tinha já em estoque nosso arquivado não foi...reaproveitado.” 

(MI02) 

 

“Hoje tivemos que refazer o fluxo do processo atual de Notificação. Isso aconteceu 

porque fluxo antigo que reutilizamos não estava de acordo com o que é feito hoje. 

Isso causou um certo retrabalho e atraso também.”(Diário do pesquisador- 

30/05/2013) 

 

d. Presença de crédito na iniciativa 

Hipótese:Acreditar no sucesso da iniciativa aumenta a motivação da equipe e a 

credibilidade do trabalho diante da organização 

“Esse é o tipo de trabalho que você tem que acreditar...você tem que apostar e se 

motivar porque senão você não vai passar credibilidade pra as áreas e pra as 

pessoas.” (MI01) 

 

4.2.4.9 Relacionamento entre gerentes e equipes 

Observamos que a forma com que os gerentes se relacionavam com a equipe também 

impactou a estruturação do BPMO. A existência de gerentes acessíveis e disponíveis 

para o esclarecimento de dúvidas, a confiança depositada na equipe pelo gerente e a 

promoção de um convívio agradável foram elementos que contribuíram para fortalecer a 

relação entre os gestores e os membros. O que também contribuiu foi o respeito ao 

limite de atuação e de poder de decisão existente entre os gerentes.  

Conhecer e compreender o perfil dos membros da Equipe Interna também 

consistiu em um ponto positivo. Ao Respeitar este aspecto, os gerentes das Equipes 

Interna e Externa puderam atribuir tarefas de acordo com as habilidades do componente. 

Isto facilitou a execução das atividades e evitou conflitos. 
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Gerentes acessíveis 

Respeito ao espaço de cada gerente 

Distribuição de atividades por perfil 

Confiança 

Convívio agradável 

a. Gerente acessível 

Hipótese:Ter um gerente acessível aumenta a segurança da equipe e promove o 

relacionamento. 

“Não houve comunicação. Mas na hora que a gente procura, a gente tem resposta, 

não tem dificuldade. Qualquer coisa eu pergunto a ME03 a ME04...”(MI03) 

 

“ ME03 tá me passando tudo à medida que  a gente vai fazendo o trabalho...Hoje 

mesmo ele já passou:... vamos trabalhar nisso aqui. Ele conversa com a gente... 

como é uma coisa nova pra gente, eu confio muito nele né?” (MI01) 

 

b. Respeito ao espaço de cada gerente 

Hipótese:Respeitar o limite de atuação de cada gerente com relação à sua equipe 

favorece o entrosamento entre gerentes e equipes. 

“Eu sempre tento ter o discernimento de não interferir [na gestão da Equipe 

Interna]...deixa que as coisas se resolvam com quem realmente tem a 

responsabilidade.” (ME05) 

 

c. Distribuição de atividades por perfil 

Hipótese:Respeitar o perfil da equipe e distribuir as atividades conforme esse 

critério gera aceitação e evita conflitos. 

“As pessoas com quem eu trabalhei nesse projeto possuem perfis diferentes então 

as mesmas atividades não poderiam ser atribuídas as mesmas pessoas...então pra 

um pessoa eu atribuía uma determinada atividade e pra outra eu determinada outra 

Relacionamento entre gerentes e 
equipes 
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atividade. Então isso gerou uma aceitação e que agregou bastante ao projeto.” 

(ME04) 

 

d. Confiança 

Hipótese:Confiar na capacidade das pessoas fortalece a relação entre o gerente e 

a equipe e promove o autogerenciamento. 

“Eu tenho confiança no desempenho da equipe, sei que eles conseguem 

implementar aquilo que tá sendo planejado...”(ME05) 

 

e. Convívio agradável 

Hipótese:Promover um ambiente onde o convívio é agradável aumenta a 

satisfação da equipe e favorece o seu relacionamento com o gerente. 

“A gente[Equipe Externa] consegue ter resultados e ao mesmo tempo ter um 

convívio bem satisfatório.” (ME05) 

 

4.2.4.10. Liderança 

Um dos pontos mais evidenciados nas entrevistas pelos gerentes foi a dificuldade de 

lidar com fatores humanos e com conflitos. Neste sentido, ter habilidade para 

gerenciar estes aspectos foi essencial para conduzir um projeto de estruturação de 

um BPMO. Um elemento que também influencia o projeto é a postura do líder 

diante da equipe.  

 

Gestão de fatores humanos 

Gestão de conflitos 

Postura do líder 

 

a. Gestão de fatores humanos 

Liderança 
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Hipótese: Conhecer estratégias para identificar e gerir fatores humanos auxilia o 

gestor a lidar com a personalidade dos membros da equipe. 

“A gente encontrar a fórmula mágica pra garantir o compartilhamento da 

informação, a motivação, o envolvimento e eu vejo que a gente tem que utilizar 

muito de abordagem social, de motivação, até psicológica de como você envolver 

pessoas, então acho que essa é a grande barreira.”(ME05) 

 

“Eu acho que a grande lição aprendida e que só fez confirmar essa minha visão é 

que pessoas sempre vão ser um fator de sucesso ou de fracasso em qualquer 

projeto. Tanto as pessoas motivadas vão contribuir pra o sucesso e as pessoas 

desmotivadas vão acabar originando o fracasso do projeto. Então pra mim a lição 

aprendida é gerenciar o fator humano. “ (ME05) 

 

b. Gestão de conflitos 

Hipótese: O gerente precisa ter habilidade para lidar com conflitos nas equipes. 

“A gente teve situações de conflito em que foi bem difícil até pra mim, pra me 

posicionar porque eu que sou externa a organização, estou prestando um serviço e 

posso sugerir uma conduta ou uma abordagem pra solucionar problemas de 

conflitos na equipe, mas eu não tenho esse papel de liderança [Com a equipe 

Interna].” (ME05) 

 

“O maior desafio tá sendo a gestão de pessoas, sem dúvida, certo? Realmente 

enxerguei que a equipe tem... tem ocasionado alguns transtornos né?” (MI05) 

 

c. Postura do líder 

Hipótese: As ações e motivações da equipe são influenciadas pela postura do 

líder. 

“Eu já trabalhei com gerente aqui que: eu não acredito nisso...aí isso joga um 

balde de água fria na gente. Você tem que acreditar, tem que ser uma pessoa que 
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tenha expertise, entusiasmo que arregace as mangas e trabalhe nisso junto com a 

gente.” (MI01) 

 

4.2.4.11. Execução de atividades 

Durante as entrevistas foi evidenciado que uma grande preocupação da Equipe Interna 

eraa quantidade de trabalho que o BPMO era responsável por realizar. Além da 

insuficiência de recursos humanos, havia também a concorrência entre atividades que 

não eram de BPMO, uma vez que além de gerir a iniciativa de BPM, a unidade também 

era responsável pela revisão da estratégia organizacional. Esses fatores causavam receio 

de que houvesse uma sobrecarga, de forma que os componentes do BPMO não 

conseguissem executar todas as atividades.  

No projeto de estruturação do BPMO, o que facilitou o controle das atividades 

foi a utilização de uma ferramenta de Gestão de Projetos (Channel), gerida pelo 

Escritório de Projetos da organização. Outro fator que facilitou a execução das 

atividades foi a divisão destas por células (Estrutura, Governança, Projetos Pilotos, 

Comunicação e Educação e Tecnologia). Além de promover o equilíbrio, esta estratégia 

promoveu a multidisciplinaridade, uma vez que ações realizadas em uma célula 

complementaram ou auxiliaram ações de outra célula.  

Outros facilitadores foram o tratamento de dificuldades emergentes e a 

existência de uma equipe auto gerenciável (Equipe Externa), que facilitou a gestão e a 

execução das atividades. 

 

Acúmulo de trabalho 

Concorrência com atividades que não são de BPM 

Controle através de ferramenta de Gestão de Projetos 

Divisão das atividades por células 

Tratamento das dificuldades 

Equipe auto gerenciável 

 

Execução das 
atividades 
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a. Acúmulo de trabalho 

Hipótese:As ações do BPMO consistem em mais trabalho para os membros desta 

unidade que possuem receio de não conseguir abarcar tudo. 

“Eu tenho preocupação com a carga de trabalho que vai ficar com o escritório de 

processos porque daqui que a gente cubra todos os processos vai levar tempo.E 

como o Escritório vai acompanhar todos esses processos?”(MI03) 

 

“Definimos o portfólio de serviços do BPMO. Fiquei impressionada com a 

quantidade de atividades que o Escritório de Processos irá realizar para fornecer 

esses serviços. Não haverá braços suficientes para atender a demanda da 

organização e ao mesmo tempo evoluir a iniciativa de BPM.” (Diário do 

Pesquisador – 21/10/13) 

 

b. Concorrência com atividades que não são de BPM 

Hipótese: A equipe do BPMO também executa atividades de reestruturação 

organizacional, havendo acúmulo de trabalho e concorrência entre as atividades. 

“A nossa área tinha um foco mais voltado pra estrutura organizacional e agora 

está com esse foco pra processos e eu não sei como é que a gente enquanto 

Escritório de Processos vai tratar dessa parte de estrutura...” (MI01) 

 

c. Controle através de ferramenta de Gestão de Projetos 

Hipótese: Ter uma ferramenta que gerencie a execução das tarefas e que realize 

cobranças possibilita o controle sobre das atividades. 

“A gente gerou muitas metas ambiciosas, a gente teve que priorizar o cronograma e 

eu fico muito feliz por termos uma ferramenta de gerenciamento de projetos que 

puxa a nossa orelha. A gente ficava naquela pressão porque tinha o Channel.” 

(ME05) 

 

d. Divisão das atividades por células 
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Hipótese: Dividir as tarefas por células facilita a distribuição, a execução e o 

controle das atividades. 

“Uma lição aprendida muito boa foi que a gente tirou do projeto foi essa 

estruturação dele nessas cinco células. São bons pilares. Não houve nada que a 

gente dissesse: ah essa atividade deveria ter sido feita...ou aquela não 

deveria...tudo foi abarcado nas células.”(ME06) 

 

e. Tratamento das dificuldades 

Hipótese: Tratar as dificuldades que surgem durante a execução das atividades 

contribui para o aprendizado da equipe. 

“A gente sente um pouco de dificuldade de definir o que é causa e o que é efeito, 

certo? Mas não é que eu ache a espinha [Diagrama de Ishikawa] ruim, mas é o 

conceito...o que é concausa e o que é nota...a gente tem que estudar melhor, ver 

melhor...aí vai ser um facilitador.”(MI03) 

 

f. Equipe auto gerenciável 

Hipótese: Uma equipe auto gerenciável facilita a execução das atividades e 

diminui a necessidade de liderança por parte do gestor. 

“O grau de excelência da equipe [Externa]era tão grande que a liderança não foi 

relegada, mas a equipe era autogerenciável em essência. Então eu não precisei 

gastar muito esforço ou muita energia na liderança porque a equipe já era 

autogerenciável.” (MI04) 

 

4.2.4.12. Resultados de Sucesso 

Obtivemos como resultado durante a estruturação do BPMO o envolvimento de 

algumas áreas organizacionais que participaram de reuniões de levantamento e de 

validação dos projetos pilotos. Isso tem sito um fator de sucesso, pois a colaboração e o 

interesse pela Iniciativa de BPM não fazia parte do histórico da organização. Dentre 

estas áreas destacou-se a participação da unidade de TI que se aproximou do BPMO e 

mostrou apoio aos projetos de implementação de melhorias que envolvem mudanças 
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tecnológicas. A aproximação do patrocinador também consistiu em um ganho para o 

BPMO.  

 

Envolvimento das áreas organizacionais 

Alinhamento entre o BPMO e a área de TI 

Aproximação do patrocinador 

 

a. Envolvimento das áreas organizacionais 

Hipótese:A vinda de uma equipe externa desperta o interesse e motiva o 

envolvimento das áreas organizacionais. 

“Hoje você sente nas áreas um esforço maior em colaborar, em participar...isso 

tem sido uma coisa muito positiva.[...]O interesse que foi despertado pelo fato de...a 

gente ter a universidade aqui deu credibilidade.” (MI01) 

 

b. Alinhamento entre o BPMO e a área de TI 

Hipótese: A integração entre o BPMO e a área de TI é um resultado marcante 

considerando a necessidade de alinhamento dessas áreas na aquisição de 

ferramentas de apoio ao Escritório de Processos e na automação de processos. 

“Um marco relevante foi a integração com a equipe de TI. Anteriormente a 

interação não era tão grande entre a Equipe Interna e a área de TI então, são 

unidades de planejamento e de tecnologia que precisam estar interligadas.”(ME04) 

 

“Hoje participei de uma reunião com o diretor da unidade de TI e a equipe do 

processo de Notificação. Ele foi bastante conivente com as melhorias que 

propomos. Isso é ótimo porque precisaremos da parceria da equipe de TI para 

conduzir a automação desse processo” ( Diário do Pesquisador – 26/09/13) 

 

c. Aproximação do patrocinador 

Resultados de sucesso 
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Hipótese: Resultados de sucesso aproximam o patrocinador da equipe do BPMO. 

Esta aproximação por si só representa um ganho para o Escritório de Processos 

“...O patrocinador, assim, despertou, viu alguns resultados, começou a entender, a 

ver realmente o benefício da gestão.” (MI05) 

 

“Nos últimos meses conseguimos uma aproximação muito grande dele [do 

patrocinador] e eu vejo que ele realmente comprou a ideia do escritório e isso é 

muito importante pra o sucesso do escritório.” (ME05) 

 

5.2.4.13. Insuficiência de recursos humanos 

Mais uma vez, a insuficiência de recursos humanos foi amplamente citada nas 

entrevistas. Adquirir pessoas para substituir aquelas que irão se aposentar é uma ação 

complicada porque há uma luta por recursos humanos na organização. Por conta disto, 

as pessoas que serão alocadas ao BPMO deverão buscar a contínua inovação do 

conhecimento para suprir a carência de mão de obra. Logo, o BPMO deverá investir na 

formação dessas pessoas, que precisarão ser proativas e abertas para aprender e atuar 

como analistas de processos. 

 

Necessidade de inovação 

Necessidade de investimento 

Necessidade de equipe proativa 

 

b. Necessidade de inovação 

Hipótese: As pessoas envolvidas no BPMO devem se inovar continuamente para 

suprir a carência de recursos humanos. 

“Ó essa questão de recursos limitados não é exclusividade da organização, nem do 

setor público. Isso faz parte do mundo que a gente vive. Cabe a gente se inovar, 

buscar continuamente fazer diferente. A gente tem que saber lidar com 

isso.”(MI04) 

Insuficiência de 
Recursos Humanos 
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c.Necessidade de investimento 

Hipótese: A carência de recursos humanos requer que o BPMO invista em 

pessoas que estejam aptas para adquirir novos conhecimentos. 

“Tem que imediatamente trazer novas pessoas que tenha até uma abertura maior 

mental pra compartilhar esse aprendizado, pra gente construir o escritório de 

processos da forma mais eficiente possível.” (ME05) 

 

“pra ter resultado de fato, tem que investir em pessoal interno pra ter continuidade 

e que melhore o que a gente tá fazendo hoje, porque senão, vai acabar.” (ME04) 

 

d. Necessidade de equipe proativa 

Hipótese: Um Escritório de Processos requer uma equipe proativa que esteja 

disposta a tomar decisões sem que seja necessário receber ordens. 

“...Contratar pessoas novas pra unidade que tenha uma visão geral tanto de 

administração, quanto de tecnologia. É um perfil mais proativo mesmo. De não 

ficar apenas esperando ordens pra tomar alguma decisão.” (ME04) 

 

“Tenho percebido que alguns membros da Equipe Interna tem o perfil bastante 

passivo. Aparentemente, eles só executam as tarefas quando as recebem por ordem 

da gerente. Isso será complicado porque uma das características principais do 

analista de processos deve ser a proatividade.” (Diário do Pesquisador – 

20/11/13)” 

 

4.2.4.14. Divulgação 

As evidências mostraram que feitas para estruturar o BPMO não estavam sendo bem 

conhecidas pela organização. A ausência de comunicação nesse sentido prejudicou a 

visibilidade do Escritório de Processos. Além disso, causou o sentimento de que o 

projeto de estruturação não estava gerando resultados relevantes para a organização. 
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Diante disto, identificamos a necessidade de sensibilizar a instituição por meio da 

apresentação dos resultados que obtivemos e da fomentação dos BPM, buscando em 

todo o momento envolver as áreas organizacionais. 

 

Pouca visibilidade do trabalho do BPMO 

Sensibilização  

 

a. Pouca visibilidade do trabalho do BPMO 

Hipótese:A pouca visibilidade das atividades dasEquipes Interna e Externa 

dificulta o entendimento da importância do BPMO para a organização. 

“A gente passou oito meses que pra muita gente a gente tava fazendo algo caixa 

preta, sem comunicar resultados. Pra muita gente isso não é visível. Pra fora a 

gente não divulgou a altura.” (ME06) 

 

“Hoje houve uma reunião com o núcleo do planejamento e a gerente do BPMO foi 

questionada e cobrada sobre resultados plausíveis do projeto do Escritório de 

Processos. Os membros da unidade falaram que não possuem conhecimento do que 

estamos fazendo no projeto e que até o momento não viram nenhum ganho 

relevante” (Diário do pesquisador – 17/09/13) 

 

b. Sensibilização da organização 

Hipótese: A aceitação do BPMO pela organização requer um longo processo de 

sensibilização.  

“Você tem que sensibilizar e promover as áreas, pronto. Isso é uma grande lição 

aprendida.” (MI05) 

 

“[...]Muitos representantes das áreas ainda apresentam desinteresse em participar 

das reuniões e em enviar documentos solicitados por nós. É essencial executar o 

Divulgação 
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Plano de Comunicação para sensibilizar a organização sobre a importância de 

BPM”(Diário do Pesquisador- 26/09/13) 

 

4.2.4.14. Cultura 

Percebemos que a organização possuía uma cultura que promove o pensamento 

individual. Havia carência de uma visão sistêmica que promovesse a integração das 

ações para o bem de toda a organização e do cidadão. Isto foi um desafio durante a 

estruturação do BPMO, uma vez que tivemos muita dificuldade para reunir e 

conscientizar as áreas sobre a necessidade de uma visão integrada para apoiar a 

continuidade do Escritório de Processos e a evolução organizacional.   

 

Ausência de visão sistêmica 

 

a. Ausência de visão sistêmica 

Hipótese: A cultura da organização promove a falta de visão sistêmica das áreas 

em prol do alcance de resultados que favoreçam a organização como um todo. 

“Quando falo em cultura, falo em pouca visão sistêmica, falo na falta de 

colaboração, no egoísmo burocrático das unidades, ou seja, cada uma preocupada 

só com seus próprios resultados.”(MI05) 

 

“Hoje houve uma reunião com as áreas envolvidas em um projeto pilo. Foi muito 

difícil chegar a um consenso. Cada área está preocupada em solucionar seus 

próprios problemas, sem visar o bem de toda a organização ou do cidadão. Essa 

visão individualista é preocupante.” (Diário do Pesquisador – 22/ 10/13) 

 

4.2.4.15. Seleção de Projetos Pilotos 

Identificamos que o tamanho e a complexidade dos projetos pilotos influenciaram o 

sucesso da estruturação do Escritório de Processos. Projetos grandes, de alta 

complexidade tendem a apresentar mais riscos e a mostrar resultados em longo prazo. 

Cultura 
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Logo, não são adequados para serem pilotos ao construir um BPMO. Confirmamos esta 

conclusão ao conduzir o processo de Notificação que por possuir alta complexidade teve 

a fase de implantação adiada para 2015. Com isso adiamos também a obtenção e a 

divulgação de resultados.  

 

Complexidade do projeto 

 

Hipótese:Escolher projetos pilotos complexos põe em risco o sucesso da 

estruturação do BPMO. 

“Eu queria fazer um projeto que fosse grande, impactante. Não dá certo. Pegue 

coisa pequena, seja humilde, vamos dizer assim nesse sentido. Traga uma coisa 

pequena. Isso é uma grande lição aprendida. E... envolva cada coisa no seu 

tempo.” (MI05) 

 

4.2.4.16. Mudança de gestão 

Na organização participante a mudança de gestão ocorre de 2 em 2 anos. Nessa ocasião 

há mudança de presidente, de gestores funcionais, de diretores de gabinetes, enfim, a 

maioria dos servidores muda de cargo. No contexto do nosso projeto, a iminência da 

mudança de gestão ameaçou a conclusão da estruturação do BPMO porque não 

sabíamos se a gestora funcional e o patrocinador iriam continuar em seus cargos. Esta 

incerteza provocou um sentimento de instabilidade, tanto na Equipe Interna, quanto na 

Equipe Externa. 

 

Instabilidade 

 

a. Instabilidade 

Hipótese: A mudança de gestão ameaça a conclusão da estruturação do BPMO e 

provoca sentimento de instabilidade 

Seleção de Projetos Pilotos  

Mudança de gestão 
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“ É um processo de construção e destruição. Você começa um projeto, mas não 

sabe se vai continuar porque a cada dois anos com a mudança de gestão, muda 

tudo. Você não sabe como vai ser, né...é meio instável, né?(MI02) 

 

“Hoje começou o processo de mudança dos gestores das áreas. O sentimento geral 

e de incerteza e apreensão. Caso a gerente do BPMO saia da unidade, não há como 

prever o futuro do projeto. Essa instabilidade consiste em um grande risco para o 

sucesso do Escritório de Processos.” (Diário do pesquisador – 03/12/13) 

 

4.2.5.  Documentação do aprendizado 

Após as entrevistas chegamos a conclusão de que não fomos efetivos na transferência 

do conhecimento por motivos diversos: nível de capacitação da equipe, resistência a 

mudanças, priorização da execução do cronograma devido aos prazos exíguos, etc. A 

interação e a comunicação também foram afetadas em detrimento da entrega dos 

produtos dentro tempo exigido. Aprendemos sobre a necessidade de motivar a equipe, 

de manter a praticidade de métodos e técnicas, de envolver o patrocinador, de respeitar 

o espaço dos gerentes e de envolver as áreas organizacionais. Em suma, identificamos a 

necessidade de buscar estratégias para tratar os fatores identificados e para consolidar o 

Escritório de Processos na organização.  

 

5.3. Fatores envolvidos na estruturação de um BPMO identificados 

no ciclo 2 e suas relações 

Concluímos que os fatores que influenciaram a estruturação do Escritório de Processos 

emergentes no ciclo 2foram: Expectativas das equipes, capacitação da equipe, 

resistência a mudanças,comunicação, motivação, relacionamentos entre gerentes e 

equipes, execução de atividades, resultados de sucesso, liderança, divulgação, cultura, 

seleção de projetos pilotos, mudança de gestão, transferência do conhecimento, 

praticidade de métodos e técnicas, resistência a mudanças, interação entre equipes, 

insuficiência de recursos humanos e perspectiva acadêmica. Os seis últimos fatores 

foram identificados no ciclo 1 e foram reforçados no 2º ciclo. No quadro 9 é 

apresentada a lista de fatores e o impacto de cada um sobre a estruturação do BPMO, 
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seguindo o mesmo modelo definido na seção 5.1.6.  Os fatores identificados no ciclo 1 

que se repetiram no ciclo 2 são representados no quadro por um asterisco (*). Em 

negrito são representados os fatores que foram considerados mais críticos para a 

estruturação do Escritório de Processos neste 2º ciclo, conforme explicitado nas 

evidências. 

Fatores identificados no 2º ciclo Impacto 

Expectativa das equipes Variável 

Capacitação da equipe Variável 

Transferência do conhecimento* Variável 

Praticidade de métodos e técnicas* Positivo 

Resistência à mudanças* Negativo 

Comunicação Variável 

Interação entre equipes* Variável 

Motivação Variável 

Liderança Variável 

Execução das atividades Variável 

Resultado de sucesso Positivo 

Insuficiência de recursos 

humanos* 

Negativo 

Divulgação Variável 

Cultura Negativo 

Seleção de projetos piloto Variável 

Mudança de gestão Negativo 

Perspectiva acadêmica Negativo 

Quadro 10. Fatores envolvidos na estruturação de um BPMO identificados no ciclo 2. 

Elaboração própria.  

A partir da análise concluímos que houve fatores que possuíram influência 

negativa sobre outros fatores. Assim como houve fatores que 
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influenciarampositivamente outros fatores. Também houve fatores que influenciaram 

tanto positivamente quanto negativamente de acordo com a forma com que foram 

tratados. Ainda houve fatores que quando tratados possuíram influência positiva, mas o 

não tratamento não implicou em aumento de influência negativa.Por exemplo: a 

divulgação e os resultados de sucesso influenciaram na aquisição de pessoas para 

compor o BPMO, amenizando a insuficiência de recursos humanos, no entanto, a 

ausência de divulgação e de resultados não piorou este problema. O mesmo ocorreu 

com a execução das atividades. Quando houve um melhor relacionamento entre os 

gerentes e a equipe, as atividades foram realizadas de forma mais efetiva, no entanto, 

quando os gerentes e as equipes não interagiram bem, as atividades continuaram sendo 

feitas, só que com menos agilidade e com mais gargalos.  

Identificamos que a transferência do conhecimento dependendo de como foi 

realizada influenciou negativamente ou positivamente a execução de 

atividades.Quando os membros da Equipe Interna não receberam o conhecimento de 

forma adequada, as atividades não foram feitas efetivamente.Em contrapartida, a 

execução de atividades também influenciou a transferência do conhecimento de forma 

positiva, uma vez que foi através da prática que os membros do BPMO puderam 

compartilhar e consolidar o aprendizado. A transferência do conhecimento foi 

influenciada negativamente pela perspectiva acadêmica. Quando houve um enfoque 

muito acadêmico nos procedimentos e técnicas, a Equipe Interna apresentou dificuldade 

em absorver o conhecimento. A transferência do conhecimento também foi influenciada 

pela motivação da equipe. Quando a equipe não estava disposta a adquirir e colocar em 

prática novos conhecimentos, a transferência não obteve sucesso. Outro fator que 

influenciou a transferência de conhecimento foiacapacitação da equipe. Como a 

Equipe Internapossuía um nível baixo de capacitação, o conhecimento repassado foi 

muito sofisticado e a equipe teve dificuldade em aprender novos métodos e técnicas.  

A execução de atividades, por sua vez, possuiu influência sobre a interação 

entre equipes. Quando membros da Equipe Interna e da Equipe Externa foram alocados 

para trabalhar em conjunto, a interação aumentou. No entanto, quando as atividades 

foram executadas sem o envolvimento das duas equipes, houve um afastamento e 

consequentemente, a interação diminuiu. A interação também influenciou a execução de 

atividades. Quando a interação foi boa houve um maior entendimento referente as 

atividades a serem realizadas. No entanto, quando houve pouca interação, a execução 
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das atividades foi prejudicada por erros decorrentes de interpretações equivocadas, 

provocando atrasos e retrabalho. Os erros também foram decorrentes da falta de 

comunicação. Logo, a comunicação também influenciou a execução das atividades. 

 A comunicação influenciou a interação entre equipes. Quando houve problemas 

de comunicação os ruídos e más interpretações aumentaram, provocando conflitos que 

afastaram as equipes, prejudicando a interação.  

A interação entre equipes também influenciou a comunicação, a transferência do 

conhecimento e a resistência a mudanças. Quando a interação aumentou, a 

comunicação entre a Equipe Interna e a Equipe Externa fluiu, a resistência a mudanças 

foi minimizada e a Equipe Interna se tornou mais receptiva à transferência do 

conhecimento. No entanto, quando a interação diminuiu, a comunicação também 

diminuiu, a resistência amudanças aumentou e a Equipe Interna tornou-se mais arredia 

ao aprendizado.  

A execução de atividades, a interação entre equipes e a comunicação também 

foram influenciadas pelo relacionamento entre gerente e as equipes. Quando a esta 

relação foi agradável e quando houve confiança e respeito mútuos, os fatores 

anteriormente citados tenderam a ser positivamente impactados.  

Outros fatores que influenciaram a execução de atividades foramamotivação, a 

capacitação da equipe e a praticidade de métodos e técnicas. Quando a equipe 

foimotivada, bem capacitada e quando os métodos e técnicas foram adequados para o 

ambiente organizacional, as chances das atividades do BPMO serem executadas 

efetivamente aumentaram. Quando ocorreu o oposto e como houveinsuficiência de 

recursos humanos, assim como resistênciaa mudanças, a execução das atividades foi 

prejudicada. 

A insuficiência de recursos humanos também influenciou negativamente as 

expectativas das equipes referentea estruturação do BPMO e os resultados de 

sucesso. Porém, esse fator mitigado quando houvedivulgação das ações do BPMO, que 

contribuiu para atrair pessoas para o Escritório de Processos. A divulgação também 

influenciou positivamente a mudança da cultura organizacional.  

Outro fator que influenciou positivamente a mudança de cultura da organização 

foram os resultados de sucesso, que também diminuíram a resistência a mudanças e 

aumentaramo patrocínio. A execução de projetos pilotos influenciou positivamente na 
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obtenção de resultados de sucesso dependendo da complexidade do projeto selecionado. 

No entanto, a mudança de gestão influenciou negativamente este fator, uma vez que ao 

mudar os gestores, projetos em andamento correram o risco de não serem concluídos. A 

mudança de gestão também influenciou negativamente as expectativas de estruturação 

do BPMO devido a incerteza de continuidade do projeto. 

Além de influenciar a transferência do conhecimento, a execução de atividades e 

a obtenção de resultados de sucesso, a motivação também influenciou a resistência a 

mudanças e foi influenciada pela liderança. 

Observamos que alguns fatores emergiram por serem característicos da 

configuração das equipes e do ambiente organizacional na qual a pesquisa foi realizada, 

por exemplo: a perspectiva acadêmica foi identificada porque a Equipe Externa 

consistiu em um grupo de pesquisadores e alunos da universidade e não em uma equipe 

de consultoria. A interação entre equipes surgiu pelo fato de haver uma equipe externa à 

organização e uma equipe interna o que requereu um maior grau de alinhamento para 

que a estruturação do BPMO tivesse êxito. A praticidade de métodos e técnicas emergiu 

porque foi identificada a necessidade de definir procedimentos simples, dado o 

ambiente dinâmico da organização e dada a variedade de atribuições de um único 

servidor, o que impedia total dedicação às ações do BPMO. A insuficiência de recursos 

humanos também foi um fator específico do ambiente pesquisado, uma vez que, além 

de a equipe ser pequena, parte dos servidores estava prestes a se aposentar. 

Identificamos também fatores que são específicos de organizações públicas do 

contexto brasileiro. Por exemplo: a capacitação da equipe é influenciada pela forma de 

seleção das pessoas, que são admitidas por meio de concurso público, logo, nem sempre 

possuem conhecimento, habilidade e perfil de analista de processo.  A resistência a 

mudanças é um fator específico de organizações públicas, que possuem uma estrutura 

rígida e verticalizada, o que dificulta a flexibilidade à adoção de novas abordagens, 

principalmente quando estas alteram o organograma da instituição, como é o caso do 

BPMO.  A mudança de gestão é característica de do setor público que a cada dois anos 

troca os gerentes e os servidores de função. Estes fatores compõem a cultura do setor 

público que difere do setor privado. Os resultados do sucesso e a divulgação do BPMO 

são fatores críticos para que a cultura seja modificada, para atenuar o problema da 

insuficiência de recursos humanos e para consolidar o BPMO.  
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Elaboramos um modelo no qual agregamos e relacionamos os fatores 

identificados tanto no ciclo 1 quanto no ciclo 2 (Figura 19). As setas vermelhas indicam 

fatores que possuíram influência negativa. As setas verdes representam influências 

positivas entre fatores. As setas azuis indicam fatores que podem influenciaram 

positivamente ou negativamente de acordo com a forma com que foram tratados. As 

setas que possuem a cor laranja mostram fatores que quando tratados possuíram 

imfluência positiva, mas o não tratmento não implicou em aumento de influência 

negativa.  Os retângulos azuis explicitam fatores característicos de organizações 

púbilicas. Os retângulos cinzas indicam os fatores que emergiram devido à configuração 

das equipes, do projeto e do ambiente organizacional onde a pesquisa foi realizada. Este 

desenho consistitiu no modelo teórico final da pesquisa. 

É relevante ressaltar que pode haver outros fatores envolvidos na Estruturação 

de um BPMO que não foram identificados no contexto pesquisado, seja porque eles não 

emergiram dos dados coletados, seja por necessidade de mais tempo para identificá-los, 

ou seja porque a configuração do projeto não possibilitou a identificação. 
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Figura 19. Fatores envolvidos na estruturação de um BPMO em uma organização 

pública. Elaboração própria. 

Ao final dos ciclos da Pesquisa-Ação, obtivemos por principal transformação um 

BPMO estruturado com os aspectos mostrados no quadro 10. Ante a renovação do 

convênio, esperamos os fatores identificados sejam tratados para que o estabelecimento 

do BPMO possua completo êxito. 

 

Escritório de Processos estruturado em uma Organização Pública 

Conceito do BPMO 

 

Unidade Funcional responsável por gerir as 

iniciativas de BPM e por fomentar a cultura 

de Gestão de Processos na organização. 

Objetivo do BPMO Institucionalizar BPM na organização. 

Escopo de Atuação do BPMO Normativo com plano para se tornar 

consultivo. 

Posicionamento Estratégico do BPMO Sob a Presidência e a Gerência Estratégica. 

Serviços do BPMO Serviços de Governança, serviços de Gestão 

do dia-a-dia, serviços do Ciclo de Vida de 

BPM e serviços de Apoio ao BPMO. 

Papeis dos envolvidos no BPMO Gerente do BPMO, analista de processos, 

gestor do processo, gerente de projeto, 

patrocinador do projeto, especialista de 

negócio, documentador e líder do processo. 

Status do BPMO Estruturado. Disponibilizando atualmente os 

serviços de Ciclo de Vida de BPM e de 

Gestão do dia a dia em Projetos Pilotos. 

Estratégias de divulgação do BPMO Vídeos informativos, banners eletrônicos e 

eventos, newsletters,treinamentos. 

Patrocinador do BPMO Gerente do Escritório de Projetos. 

Tecnologias do BPMO Ferramenta de modelagem (BizagiModeler), 

de gravação de entrevistas (Audacity), 

ferramenta de análise (Xmind), ferramenta 

de edição de texto (Pacote office). 

Padrões metodológicos geridos pelo 

BPMO 

Metodologia de BPM, Guia de notação 

BPMN. 
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Quadro 10. Características do BPMO estruturado na organização participante. 

Elaboração própria 

 

4.3. Síntese do Capítulo 

Neste capítulo apresentamos a execução dos ciclos 1 e 2 da Pesquisa-Ação. Em paralelo 

apresentamos os fatores envolvidos na estruturação do BPMO e as relações existentes 

entre eles. No próximo capítulo apresentaremos as considerações finais do estudo.  
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5. Considerações Finais 
No presente estudo visamos responder a seguinte questão de pesquisa: Quais são os 

fatores envolvidos da estruturação de um Escritório de Processos em uma organização 

pública? Para investigar este problema, conduzimos a estruturação de um BPMO em 

uma organização pública por meio de uma Pesquisa-Ação. 

Respondendo a questão de pesquisa, obtivemos que os fatores envolvidos na 

estruturação de um Escritório de Processos em uma organização pública foram: 

Expectativas das Equipes, capacitação da equipe interna, praticidade de métodos e 

técnicas, resistência a mudanças, transferência de conhecimento, comunicação, 

interação entre equipes, motivação, relacionamentos entre gerentes e equipes, execução 

de atividades, resultados de sucesso, insuficiência de recursos humanos, perspectiva 

acadêmica, liderança, divulgação, cultura, seleção de projetos pilotos e mudança de 

gestão. 

Identificamos que os fatores ‘capacitação da equipe interna’, ‘resistência à 

mudanças’, ‘comunicação’, interação entre equipes’, ‘liderança’, ‘insuficiência de 

recursos humanos’, ‘ resultado de sucesso’ e ‘mudança de gestão’ foram considerados 

críticos para a estruturação do BPMO. 

Os fatores ‘perspectiva acadêmica’, ‘praticidade de métodos e técnicas’, 

‘interação entre equipes’ e ‘insuficiência de recursos humanos’ são específicos do 

ambiente do projeto e da configuração da equipe, portanto, podem não ser encontrados 

em outras organizações.  Em contrapartida, os fatores ‘ capacitação da equipe’, 

‘resistência à mudanças’, ‘resultados de sucesso’, ‘divulgação’, ‘cultura’ e ‘mudança de 

gestão’ são específicos de organizações públicas. 

Concluímos que a realização de dois ciclos não foi suficiente para tratar os 

fatores identificados. Seria necessário um terceiro ciclo para que os fatores pudessem 

ser trabalhados e para que fosse reportada a transformação decorrente desta ação, o que 

culminaria em resultados mais consistentes e relevantes. A principal transformação 

decorrente dos dois ciclos executados foi a estruturação do BPM na organização, que 

anteriormente não possuía esta unidade funcional em sua estrutura.  
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É necessário ressaltar que pode haver outros fatores envolvidos na estruturação 

do Escritório de Processos que podem não ter sido identificados seja por que não 

emergiram dos dados analisados, porque não houve tempo suficiente para que eles se 

destacassem, seja pela formação das equipes, pelo contexto organizacional, ou pelas 

técnicas de coleta de dados utilizadas. 

A partir da obtenção desses fatores, geramos um modelo no qual relacionamos 

os fatores e representamos as influências exercidas entre eles como negativas ou 

positivas de acordo com a forma com que foram tratados.  

 

5.1. Considerações sobre o uso da Pesquisa-Ação 

Concluímos que a Pesquisa-Ação consistiu em uma abordagem de pesquisa efetiva para 

o alcance do objetivo do estudo. No entanto, consideramos pertinente explicitar algumas 

observações e lições aprendidas no uso do método.  

• Cada fase e cada ciclo são únicos e ambientes reais são incontroláveis. Logo, a 

definição prévia da quantidade de ciclos e o prazo de cada um considerando os 

riscos inerentes a um ambiente real é essencial para o planejamento da Pesquisa-

Ação. Chegamos a esta conclusão quando definimos três ciclos da Pesquisa-

Ação, cada um com quatro meses e depois tivemos que refazer o planejamento 

considerando dois ciclos de cinco meses devido a atrasos ocorridos no projeto.  

 

• Definir cuidadosamente quais tipos de coleta de dados serão utilizados em cada 

ciclo é de extrema importância, pois caso a técnica de coleta se mostre 

inadequada, dificilmente haverá tempo para refazer a coleta. Aprendemos isso 

ao conduzirmos um grupo focal na fase de avaliação do primeiro ciclo. Os 

participantes se mostraram retraídos durante o grupo focal e repetiram a fala de 

outros participantes. Isto empobreceu a coleta e sentimos que perdemos a 

oportunidade de identificar informações que poderiam ser mais completas caso 

tivéssemos realizado entrevistas individuais. Como não havia tempo para refazer 

a coleta, só tivemos oportunidade de mudar a técnica na fase de avaliação do 

segundo ciclo. É importante ressaltar que isto não significa que o grupo focal é 

uma técnica inadequada para ser adotada na pesquisa ação, mas sim que no 
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contexto da pesquisa a composição do grupo (gerentes e subordinados) não foi 

adequada, o que comprometeu a coleta dos dados. 

 

• Conduzir uma Pesquisa-Ação consiste em gerar uma quantidade considerável de 

dados, logo é importante definir quais informações de fato são relevantes para o 

estudo. Soubemos disto ao perceber que estávamos detalhando o trabalho em 

excesso com informações relevantes apenas para a organização participante. 

Para consertar a falha, adaptamos a escrita para o meio acadêmico, mantendo o 

caráter de relato da intervenção sem adentrar em detalhes minuciosos.  

 

• Ressaltamos que não foi uma boa estratégia termos utilizado observação não-

estruturada. Na Pesquisa-Ação o pesquisador é totalmente absorvido pelo 

ambiente por se envolver com a ação e por se relacionar o tempo todo com os 

participantes. Desta forma, alguns eventos “estranhos” que deveriam ser 

observados podem passar despercebidos. Também acontece de eventos 

recorrentes se tornarem comuns a ponto de o pesquisador se esquecer de 

registrá-los. Durante a pesquisa nos deparamos com essas situações. Ao final 

percebemos que um roteiro teria nos auxiliado a manter o controle dos pontos a 

serem observados. Logo, teria sido mais adequado utilizar observação 

estruturada. 

 

5.2. Contribuição para a pesquisa e prática 

O trabalho possui como principal contribuição a descoberta de fatores envolvidos na 

estruturação de um BPMO em uma organização pública. O estudo gerado sobre os 

fatores, assim como o modelo que representa a relação entre eles, poderão ser úteis para 

pesquisadores, gestores e analistas de processos que desejem conhecer os aspectos 

inerentes à estruturação de um BPMO. Considerando a lacuna existente na literatura 

quanto ao tema, a pesquisa consiste em uma relevante contribuição para a academia. O 

relato da estruturação do BPMO na organização participante por meio de uma Pesquisa-

Ação também consiste em uma importante contribuição tanto para a pesquisa quanto 

para a prática.O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, os roteiros de entrevistas 
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e de grupos focais também são contribuições relevantes, uma vez que poderão ser 

utilizados em outras pesquisas. 

 

5.3. Limitações da Pesquisa 

Uma limitação do estudo consistiu na diferença de meses entre a conclusão da pesquisa 

e o término do convênio com a organização participante (quatro meses). Desta forma, 

algumas atividades deixaram de ser relatadas por terem sido adiadas para 2014, quando 

a pesquisa de mestrado já havia sido encerrada. Para mitigar esta limitação, planejamos 

um terceiro ciclo da Pesquisa-Ação que visa acompanhar as atividades restantes e tratar 

os fatores identificados no ciclo 1 e no ciclo 2, dando continuidade ao estudo. 

Devido ao excesso de informação a ser analisada e relatada, não tivemos tempo 

para validar com a organização participante o modelo de fatores que geramos. Este fato 

também consiste em uma limitação da pesquisa. No planejamento do terceiro ciclo, 

visamos ampliar o modelo construído com novos fatores que poderão surgir e valida-lo 

com a organização.  

Uma das ameaças a validade da Pesquisa-Ação consiste no viés decorrente de 

interpretações induzidas por conceitos formados previamente pelo pesquisador, por 

exemplo, a crença de que: servidores públicos preferem resistir a mudanças à saírem da 

zona de conforto, a Equipe Externa era mais excelente que a Equipe Interna, 

organizações públicas por mais que tentem jamais serão de fato flexíveis à mudanças. 

Embora tenhamos buscado analisar e reportar as evidências imparcialmente e com 

objetividade, conforme sugere Koshy (2005) é possível que a pesquisa tenha sido 

influenciada pelos conceitos pré-concebidos anteriormente citados e julgamentos de 

valor do pesquisador. Esta limitação é agravada pelo fato de sermos membros da Equipe 

Externa.  

Outra limitação do estudo consiste na dificuldade de generaliza-lo para outros 

contextos, uma vez que a estrutura do BPMO e alguns fatores descobertos são 

específicos da organização na qual a pesquisa foi realizada. Esta limitação é inerente a 

Pesquisa-Ação. Embora alguns dos fatores identificados que influenciam a estruturação 

do BPMO sejam citados, mesmo que indiretamente pela literatura, seria necessário 

aplicar a pesquisa em outras organizações para avaliar se eles são emergentes. Alguns 

fatores identificados durante a estruturação do BPMO e posteriormente observados na 
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literatura foram: comunicação (Jesuset al., 2009), capacitação (Korhonen, 2007), 

seleção de projetos pilotos (Miers, 2006), execução de atividades (Kohlbacher, 2006), 

praticidade de métodos e técnicas (Melenovscky, 2006), cultura e mudança de gestão 

(Tregear e Kenkins, 2007), resistência à mudanças (Santos, 2011), motivação (Paim, 

2009; Jesus et al., 2009), divulgação, resultados de sucesso, liderança e expectativas 

(Jesus et al., 2009). 

 

5.4. Recomendações para trabalhos futuros 

Considerando que o convênio com a organização participante será renovado, 

recomendamos a continuidade do estudo utilizando os mesmos instrumentos e o mesmo 

método com o propósito de descobrir outros fatores que não identificamos na pesquisa. 

Também visamos confirmar os fatores identificados, complementar o modelo teórico e 

validá-lo com a organização participante. Finalmente, podemos propor um conjunto de 

estratégias para gerenciar os fatores que impactam a estruturação e a atuação do 

escritório de processos na organização estudada.  

Além da continuidade da intervenção na organização, também recomendamos a 

realização de pesquisas semelhantes em outras organizações, tanto públicas como 

privadas. A partir de novos estudos, poderemos analisar se e como tais fatores ocorrem 

em outras organizações.   

Ao concluirmos o estudo percebemos que muitos fatores envolvidos na 

estruturação de um BPMO estão relacionadoscom aspectos humanos. Neste sentimos, 

sugerimos também um estudo empírico do impacto de fatores humanos na evolução de 

BPM e a proposta de abordagens para melhor gerenciar tais fatores.  

 

 

 

 

 

 



 

 128

Referências 
AHMED, P. K; SIMINTRAS, A. C.(1996). Conceptualizing Business Process Re-
engineering.Business Process Mangement Journal, V2.2, pp73-92. 

AVISON, D., "Action research: a research approach for cooperative work," 
Computer Supported Cooperative Work in Design, 2002. The 7th International 
Conference on , vol., no., pp.19,24, 2002. doi: 10.1109/CSCWD.2002.1047641 

BARSKEVILLE,R.(1999): Investigating Information Systems With Action 
Research. Journal Communications of the Association Information Systems, 
Volume 2, Article No. 19. 

BHATTACHARYA,  H. Empirical  Research.  In:  GIVEN,  L.  M.  The  SAGE 
Encyclopedia  of  Qualitative  Research  Methods.  1.  ed.California:  
SagePublications, v. 1 e 2, 2008. Cap. Entrada E, p. 253-255. 

BJORN, P.; BALKA, E., "Supporting the Design of Health Information Systems: 
Action Research as Knowledge Translation," System Sciences, 2009. HICSS '09. 
42nd Hawaii International Conference on , vol., no., pp.1,10, 5-8 Jan. 2009. doi: 
10.1109/HICSS.2009.408 

CBOK. (2009). Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócio: Corpo 
Comum de Conhecimento. ABPMP, Chicago. 

CHECKLAND, P. From framework through experience to learning: the essential 
nature of action research, in Information Systems Research: Contemporary 
Approaches and Emergent Traditions, H-E. Nissen, H.K. Klein, R.A. Hirschheim 
(eds.), North-Holland, Amsterdam, 1991, pp. 397-403. 

CORBIN, J. & STRAUSS, A. (2007). Basics of Qualitative Research: Techniques 
and Procedures for Developing Grounded Theory. 3rd ed., Thousand Oaks: Sage. 

COUGHLAN, P.; COGHLAN, C. (2002): Action research for operations 
management. International Journal of Operations & Production Management, Vol. 
22 Iss: 2, pp.220 – 240. 

CRONHOLM S. & ERICSSON O. (2004).What could OOA&D Benefit from 
Grounded Theory?. In: 13th International Conference on Information Systems 
Development (ISD). Sep 9-11, 2004, Vilnius, Lithuania. 

CRONHOLM, C., GOLDKUHL, G.: (2004). Conceptualising Participatory Action 
Research – Three Different Practices.ElectronicJournalof Business 
ResearchMethods 2(2). 

DAVENPORT, T. Reengenharia de processos: como inovar na empresa através da 
tecnologia de informação. Rio de Janeiro: Campus, 1993. 

DEMARRAIS, K. & LAPAN, S. (Eds.). Foundations for research: Methods of 
inquiry in deMarrais, K. (2004). Qualitative interview studies: Learning through 
experience. In  

DYBÅ, TORE; SJØBERG. D. I. K; CRUZES, D.S. What works for whom, where, 
when, and why?: on the role of context in empirical software engineering. 
Proceeding ESEM '12 Proceedings of the ACM-IEEE international symposium on 



 

 129

Empirical software engineering and measurement.Pages 19-28.education and the 
social sciences (pp.51-68). Mahwah, New Jersey: Lawrence  

ELZINGA, D.; HORAK, T.; LEE, C.; BRUNNER, C., Business Process 
Management: Survey and Methodology, IEEE transactions on engineering 
management, v. 42, n. 2, 1995. Erlbaum Associates. 

FETTKE, P., LOOS, P. & ZWICKER, J. (2006): Business Process Reference 
Models: Survey and Classification”, In: Bussel et.al. In: BPM 2005 Workshops, 
LNCS 3812. Springer Verlag, Berlin Heidelberg.  

FLICK, U.  Uma introdução àPesquisa  Qualitativa.  2.  ed.Porto  Alegre: Bookman, 
2004. 

GARIMELLA, K..; LEES, M.,WILLIANS, B. (2008): Business Process 
Management for Dummies. Software AG Especial Edition. Wiley Publishing, 
Inc.V.1. 

GLASER, B. G. & STRAUSS, A.L. (1967).The discovery of grounded theory: 
strategies for qualitative research. 8 TH  ED. Chicago, Il: Aldine Publishing. 

Gonçalves, J. E. L. As Empresas são Grandes Coleções de Processos. Revista de 
Administração de Empresas, 2000b. p. 6-19 

GREEFF, M.; COETZEE, L., Using action research for complex research 
initiatives, Adaptive Science & Technology, 2009. ICAST 2009. 2nd International 
Conference on , vol., no., pp.331,338, 14-16 Jan. 2009. doi: 
10.1109/ICASTECH.2009.5409703 

GREEFF, M.; COETZEE, L.: (2009): Using Action Research Complesx Research 
Initiatives. Adaptive Science & Technology, 2009. ICA’ST 2009. 2nd International 
Conference.Proceedings’ IEEE. 

GULLEDGE JR, T. R.; SOMMER, R. A. Business process management : public 
sector implications. Business Process Management Journal, v. 8, n. 4, p. 364-376, 
2002. 

HAMMER, M; CHAMPY(1994):. Reengenharia revolucionando a empresa em 
função dos clientes, da concorrência e das grandes mudanças da gerência. Rio de 
Janeiro: Campus, 1994. 

JESUS, L., MACIEIRA, A., KARRER, D. ROSEMANN, M. (2009): A framework 
for a BPM Center of Excellence”, BPTrends. 

JUDY MCKAY, PETER MARSHALL, (2001): The dual imperatives of action 
research", Information Technology & People, Vol. 14 Iss: 1, pp.46 – 59 

KEMMIS, K. AND MCTAGGART, R. (2000): Participatory Action Research’, in 
N.Denzin and Y. Lincoln. (eds.), Handbook of Qualitative Research. London: Sage. 

KETTINGER, W.J., TENG, J.T.C., AND GUHA, S. (1997) Business Process 
Change: A Study of Methodologies, Techniques, and Tools. MIS Quarterly, 21 
(1),pp. 55-80.  

KHUSIDMAN, V. (2010): BPM Governance Framework”, BPTrends. 

KOCK, N.(2004): The three threats of action research: a discussion of 
methodological antidotes in the context of an information systems study. Decision 
Support Systems. 37 (2), pp. 265-286. Proceedings’ ScienceDirect. 



 

 130

KOHLBACHER, M. (2009): The Perceived Effects of Business Process 
Management”, In: Proceedings of IEEE Toronto International Conference, p399–
402. 

KONTIO, J., BRAGGE, J., & LEHTOLA, L. (2008).The focus group method as an 
empirical tool in software engineering. In Guide to advanced empirical software 
engineering (pp. 93-116). Springer London. 

KORHONEN, J. (2007): On the Lookout for Organizational Effectiveness – 
Requisite Control Structure in BPM Governance”, 1st Int’l Workshop on BPM 
Governance. 

KOSHY, V. (2005):Action Research for Improving Pratice – A Practical Guide. 
Thousand Oaks. Sage Publications Inc. 

KOSHY, V. (2005):Action Research for Improving Pratice – A Practical Guide. 
Thousand Oaks. Sage Publications Inc. 

LAKATOS, EVA MARIA. MARCONI MARINA DE ANDRADE. Fundamentos 
de Metodologia Científica. São Paulo: 7ª Edição. Atlas, 2010. 

LAI-CHUNG LEE; WHEI-JANE WEI (2008): Action research on collaborative 
design : A case study," Computer Supported Cooperative Work in Design, 2008. 
CSCWD 2008. 12th International Conference on , vol., no., pp.110,115, 16-18 April 
2008.doi: 10.1109/CSCWD.2008.4536966 

MAKHFI, PEJMAN E PATTON, DAVID (2010). “Progress Center of Excellence: 
Introduction benefits and approach to set-up”, Progress Software Corporation. 

MCKAY,J., MARSHALL, P., (2001): The dual imperatives of action research. 
Information Technology & People, Vol. 14 Iss: 1 pp. 46 – 59 

MELENOVSKY, M. (2006): Case Study: BPM Organizational Staffing and 
Structure”. Gartner Research G00132652. February 3, 2006. 

MERRIAM, SHARAN, B. (2009): Qualitative Research: a guide to design and 
implementation. Revisad and explaned from qualitative research and case study 
applications in education.The Jossey-Bass, 2º edition. 

MIERS, DEREK (2006) “Best Practice BPM.Magazine Queue – Workflow 
Systems”, issue 2, p40-48.Proceedings  ACM Digital Library. 

MIERS, DEREK (2006): The Keys to project BPM Success. BPTrends. 

MOTSCHNIG-PITRIK, R.; KABICHER, S.; FIGL, K.; SANTOS, A.M., "Person 
centered, technology enhanced learning in action: Action research in a course on 
organizational development," Frontiers In Education Conference - Global 
Engineering: Knowledge Without Borders, Opportunities Without Passports, 2007. 
FIE '07. 37th Annual , vol., no., pp.S2A-6,S2A-11, 10-13 Oct. 2007. doi: 
10.1109/FIE.2007.4417890 

NEUBAUER, T. (2009):Um estudo empírico sobre o estado da gestão dos processos 
de negócio, Business Process Management Journal, Vol. 15, Num. 2, pp. 166-183. 

O’LEARY, Z. (2004):The Essential Guide to Doing Research. London: 
Sage.Reason, P. and Bradbury, H. (2001) Handbook of Action Research: 
Participative Enquiry and Practice. London: Sage. 



 

 131

OLIVEIRA, J.A.P.; VALENÇA, G; SANTOS, H.; FROTA, C. Uma Análise 
Comparativa de Metodologias para Estruturação de Escritórios de Processos. In: VII 
Workshop em Gestão de Processos de Negócio - WBPM 2013 - João Pessoa, 
Paraíba. 

OPRESNIK, D.; DOLINSEK, S., "Action Research Conceptualization - a paradigm 
for open innovation implementation and research during its occurrence," 
Engineering, Technology and Innovation (ICE), 2012 18th International ICE 
Conference on , vol., no., pp.1,10, 18-20 June 2012 

PAIM, R., CAULLIRAUX, H. & CARDOSO, R.(2008):Process Management 
Tasks: a conceptual and practical view, Business Process Management Journal, Vol. 
15. N. 5 

PAIM, R., NUNES, V., PINHO, B.,SANTORO, F.,CAPPELLI, C.,BAIÑO, 
F.A.(2009). Struturing a Process Management Ceter of Excellence.Proceedings of 
the ACM symposium Applied Computing.281-282. Nova York. 

Patton,  M.  Q. (2002).Qualitative  Research&  Evaluation  Methods.  3.  ed. 
California: Sage Publications. 

PAUL COUGHLAN, DAVID COGHLAN (2002): Action research for operations 
management. InternationalJournalofOperations&Production Management, Vol. 22 
Iss: 2, pp.220 – 240. 

PINHO, B.; CAPPELLI, C.; BAIÃO, F.; SANTORO, F; PAIM, R., NUNES, V. 
(2008) “Estruturação de Escritório de Processos”, Relatórios Técnicos do 
Departamento de Informática Aplicada da UNIRIO, Universidade Federal do Estado 
do Rio de Janeiro. 

R.G. LEE, B.G. DALE, (1998) "Business process management: a review and 
evaluation", Business Process Management Journal, Vol. 4 Iss: 3, pp.214 - 225 

RICHARDSON, C., (2006) “Process Governance Best Practices: Building a BPM 
Center of Excellence”, BPTrends.  

ROSEMANN, M.; VAN BROCKE, J. (2010): The Six Core Elements of Business 
Process Management. In: vomBrocke, J.; Rosemann, M.: Handbook on Business 
Process Management 1 - Introduction, Methods, and Information Systems. Springer-
Verlag, Berlin Heildelberg. 

RUNESON, P.; HÖST, M. Guidelines for conducting and reporting case study 
research in software engineering. Empirical Software Engineering, v. 14, n. 2, p. 
131-164, 2008. 

SANTOS, H.; SANTANA, A.; ALVES, C. (2011): Análise de Fatores Críticos de 
Sucesso da Gestão de Processos de Negócio em Organizações Públicas. VII 
Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação, Salvador – BA, pp. 262-273. 

SEAMAN, C.(2008).Qualitative Methods. In Guide to Advanced Empirical 
Software Engineering, Forrest Shull, Janice Singer, and Dag I.K. Sjoberg, eds. 
Springer.  

SENTANIN,  O.  F.; SANTOS,  F.  C.;  Jabbour,  C.  J.  (2008): Business  Process 
Management  in  a  Brazilian  Public  Research  Center.  Business  Process 
Management Journal, v. 14, n. 4, p. 483-496. 



 

 132

STEPHENSON, C E BANDARA W 2007, ‘Enhancing best practice in public 
health: using process patterns for business process management’, Proceedings of the 
15thEuropean Conference of Information Systems (ECIS), June 6-9, St Gallen, 
Switzerland.  

STRAUSS,  A. E  CORBIN,  J. (1990):  Basics  of  qualitative  research:  Grounded  
theory procedures and techniques. Newbury Park, CA: SAGE.  

SUSMAN, G.I. E EVERED, R.D. (1978). An Assessment of the Scientific Merits of 
Action Research," Administrative Science Quarterly, (23), pp. 582-603. 

SUSMAN, G.I.; EVERED, R.D. (1978).An Assessment of the Scientific Merits of 
Action Research.Administrative Science Quarterly, v.23, December, 1978. pp. 582-
603. 

TREGEAR, R.; JENKINS, T. (2007): Government Process Management : A review 
of key differences between the public and private sectors and their influence on the 
achievement of public sector process management. BPTrends. 

VAN DER AALST, W.M.P. (2003): Business Process Management: A 
Comprehensive Survey. ISRN Software Engineering.Volume 2013, Article ID 
507984. 

VIIKKI, K.; PALVIAINEN, J., "Integrating Human-Centered Design into Software 
Development: An Action Research Study in the Automation Industry," Software 
Engineering and Advanced Applications (SEAA), 2011 37th EUROMICRO.  

EASTERBROOK, S.; SINGER, J.; STOREY, M. A.; DAMIAN, D. (2008): 
Selecting Empirical Methods for Software Engineering Research. In: Shull F, Singer 
J, Sjorberg DIK, eds. Springer London; 285-311.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 133

APÊNDICE A 

Roteiro do Grupo Focal  

 
• Título da pesquisa 

Fatores envolvidos na estruturação de um Escritório de Processos em uma 
organização pública: Uma Pesquisa-Ação. 

 

• Objetivo do Grupo Focal 
 
Coletar informações sobre a condução do projeto de estruturação do Escritório 
de Processos com o propósito de identificar fatores envolvidos na construção de 
um BPMO em uma organização pública. 
 

• Questões: 

1. A transferência do conhecimento está sendo realizada de forma efetiva? 

Objetivo:Avaliar a transferência do conhecimento. 

 

2. Os métodos e técnicas repassados possuem a praticidade necessária para um 

ambiente organizacional ou estamos sendo muito acadêmicos a ponto de 

prejudicar a ação? 

Objetivo: Avaliar a perspectiva prática e a perspectiva teórica. 

 

3. Como está sendo a interação entre Equipe Externa e Equipe Interna? 

Objetivo: Avaliar a interação entre as equipes. 

 

4. Como o projeto de Estruturação do Escritório de Processos está sendo visto 

pela organização? 

Objetivo: Avaliar o impacto da intervenção na organização. 
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APÊNDICE B 

TERMO DE CONSETIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Este acordo foi redigido com base no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
estabelecido pelo Conselho Nacional da Saúde, resolução 196/96. 
 
Título da Pesquisa 
 
Fatores envolvidos na estruturação de um Escritório de Processos em uma Organização 
Pública: Uma Pesquisa-Ação. 
 
Pesquisador Responsável 

• Carina Frota Alves 
Professora Doutora do Centro de Informática da Universidade Federal de 
Pernambuco. 
 

• Joyce Aline P. de Oliveira 
Mestranda em Ciência da Computação pela Universidade Federal de 
Pernambuco. 

 
 
[Nome do entrevistado] estamos estruturando um Escritório de Processos na 
organização e gostaríamos de identificar fatores envolvidos na estruturação de um 
Escritório de Processos em uma Organização Pública. Ressaltamos que sua participação 
é voluntária, a sua identidade será tratada com sigilo e você tem a liberdade de recusar-
se a participar da entrevista em qualquer momento. Além disso, estamos à disposição 
para prestar qualquer esclarecimento que você julgue necessário, antes durante ou 
depois da entrevista. Você aceita participar da entrevista? Você permite que a entrevista 
seja gravada? 
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APÊNDICE C 

Roteiro de Entrevista 

 

• Título da pesquisa 
Fatores envolvidos na estruturação de um Escritório de Processos em uma 
organização pública: Uma Pesquisa-Ação. 

• Apresentação 
o Realizar auto-apresentação 
o Apresentar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

� Objetivo da Pesquisa 
� Voluntariedade de participação 
� Garantia de sigilo da identidade  
� Esclarecimento sobre desistência em qualquer momento 
� Garantia de esclarecimento de informações em qualquer momento 

o Esperar aceite verbal 
o Solicitar permissão para gravação do áudio 

 
• Objetivo da entrevista 

 
Coletar informações sobre experiências vivenciadas no projeto de estruturação 
do Escritório de Processos com o propósito de identificar barreiras e 
facilitadores envolvidos na construção de um BPMO em uma organização 
pública. 
 

• Entrevistados 
o Coordenador do Projeto 
o Gerente da Equipe Interna 
o Membros da Equipe Interna 
o Gerentes da Equipe Externa 
o Membros da Equipe Externa 
o Patrocinador do Projeto 

 

A. Questões Comuns a todos os entrevistados (Com exceção de participantes de 
Projetos Pilotos e membro da Gestão e Governança) 
 

Todos 
RQ Questão Objetivo 

Conhecimento Em sua opinião o que é um Escritório de 
Processos?  
 

Identificar o 
entendimento 
sobre BPMO 

Objetivo Qual o objetivo de estruturar o Escritório de Identificar o 
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Processos? objetivo da 
estruturação do 
BPMO 

Expectativa Quais são suas expectativas em relação ao 
Escritório de Processos que está sendo estruturado 
na organização?  
 

Avaliar 
expectativas do 
projeto 

Envolvimento Quais atividades você realizou no projeto? Avaliar 
envolvimento 
entre as equipes 

Transferência do 
conhecimento 

Como está sendo realizada a transferência do 
conhecimento no projeto?  

Avaliar a 
efetividade da 
transferência do 
conhecimento 

Perspectiva  Como os métodos e técnicas estão sendo 
repassados? Eles possuem a praticidade necessária 
para o seu contexto?  

Avaliar 
perspectivas 
práticas e 
teóricas do 
projeto 

Perspectiva  Em algum momento os resultados foram muito 
acadêmicos?  

Avaliar 
perspectivas 
práticas e 
teóricas do 
projeto 

Divergência/ 
Resistência a 

mudanças 

Descreva uma situação onde você acredita que as 
atividades poderiam ter sido feitas de outra forma.  

Avaliar 
divergências 
entre equipes e 
resistência a 
mudanças 

Comunicação/ 
interação 

Como está sendo feita a comunicação entre a 
Equipe Externa e a Equipe Interna? 

Avaliar a 
comunicação e a 
interação entre 
equipes 

Marcos Descreva os momentos mais relevantes do projeto. Identificar os 
marcos do 
projeto 

Resultados Quais foram os resultados de sucesso do projeto? Identificar os 
resultados 
alcançados 

Barreiras Quais foram as principais barreiras encontradas até 
o momento? 

Identificar as 
barreiras 
encontradas 

Facilitadores Quais foram os facilitadores que influenciaram o 
sucesso do projeto? 

Identificar os 
facilitadores 
encontrados 

Lições 
aprendidas 

Quais foram as lições aprendidas? Identificar as 
lições aprendidas 

Melhorias Em quais aspectos o projeto poderia melhorar? Identificar 
oportunidades de 
melhorias  
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B. Questões específicas para a coordenadora do projeto 
 

Coordenadora do Projeto 
RQ Questão Objetivo 

Concepção do 
projeto 

Como foi a concepção do projeto? Identificar 
motivação da 
concepção do 
projeto 

Experiência Como está sendo a experiência de conduzir o 
projeto? 

Avaliar a 
experiência de 
conduzir o projeto 

Tomada de 
decisão 

Como funciona a tomada de decisão no projeto Identificar pontos 
relevantes na 
tomada de decisão 
do projeto 

Liderança Conte a experiência de exercer a liderança neste 
projeto 

Identificar pontos 
relevantes de 
liderança na 
condução do 
projeto 

 

C. Questões específicas para o gerente da Equipe Interna 
 

Gerente da Equipe Interna 
RQ Questão Objetivo 

Necessidade do 
BPMO 

Quais as necessidades da organização o Escritório 
de Processos visa atender? 

Identificar a 
necessidade de 
estruturar o 
BPMO 

Motivação da 
parceria 

Porque você optou por um projeto em parceria 
com a universidade? 

Identificar 
motivação da 
parceria com 
Equipe Externa 

Concepção do 
projeto 

Como foi a concepção do projeto? Identificar 
motivação da 
concepção do 
projeto 

Tomada de 
decisão 

Como funciona a tomada de decisão no projeto? Identificar pontos 
relevantes na 
tomada de decisão 
do projeto 

Liderança Conte a experiência de exercer a liderança neste 
projeto 

Identificar pontos 
relevantes de 
liderança na 
condução do 
projeto 

Divergência/resi
stência a 

mudanças 

Quais atividades você gostaria que voltassem a ser 
feitas como antes? 

Avaliar 
divergência entre 
equipes e 
resistência à 
mudanças 
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D. Questões específicas para Membros da Equipe Interna 
  

Membro da Equipe Interna 
RQ Questão Objetivo 

Capacidade/ 
interação 

Descreva um momento em que você sentiu 
dificuldade em realizar alguma tarefa alocada pela 
Equipe Externa. 

Avaliar a 
capacidade da 
Equipe Interna 

Transferência do 
conhecimento 

Descreva um momento em que você sentiu 
dificuldade em compreender os métodos e 
técnicas repassados pela Equipe Externa. 

Avaliar a 
transferência do 
conhecimento 

Resistência a 
mudanças/ 
perspectiva 

Quais atividades você gostaria que voltassem a ser 
feitas como antes? 

Avaliar a 
resistência a 
mudanças e as 
perspectivas 
prática e teórica 

 

E.Questões específicas para o patrocinador do projeto 
 

Patrocinador do Projeto 
RQ Questão Objetivo 

Resultados Você tem visto resultados do projeto? Caso 
positivo, estes resultados foram satisfatórios? 

Identificar os 
resultados do 
projeto 

Tomada de 
decisão 

Como funciona a tomada de decisão no projeto? Identificar 
pontos 
relevantes na 
tomada de 
decisão do 
projeto 

Liderança Conte a experiência de exercer a liderança neste 
projeto. 

Identificar 
pontos 
relevantes de 
liderança na 
condução do 
projeto 

 

F.Questões específicas para gerentes da Equipe Externa  
 

Gerente da Equipe Externa 
RQ Questão Objetivo 

Resistência a 
mudanças 

Como foi a recepção ao chegar na organização? Avaliar a 
resistência a 
mudanças 

Capacidade/ 
Perspectiva 

Descreva algum momento em que a Equipe Interna 
teve dificuldade em realizar tarefas alocadas por 
você. 

Avaliar a 
capacidade da 
Equipe Externa e 
avaliar as 
perspectivas 
prática e teórica 

Resistência a 
mudanças 

Descreva algum momento em que você percebeu 
resistência da Equipe Interna em aderir a novos 

Avaliar a 
resistência a 
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métodos e técnicas. mudanças 
Liderança Conte a experiência de exercer a liderança neste 

projeto. 
Identificar 
pontos 
relevantes de 
liderança na 
condução do 
projeto 

 

G.Questões específicas para Membros da Equipe Externa 
  

Membro da Equipe Externa 
RQ Questão Objetivo 

Capacidade/ 
interação 

Descreva um momento em que você sentiu 
dificuldade em realizar alguma tarefa alocada pela 
Equipe Externa. 

Avaliar a 
capacidade da 
Equipe Interna 

Transferência do 
conhecimento 

Descreva um momento em que você sentiu 
dificuldade em compreender os métodos e 
técnicas repassados pela Equipe Externa. 

Avaliar a 
transferência do 
conhecimento 
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APÊNDICE D 

Participantes da Pesquisa 

 

Código Papel 

MI01 Membro da Equipe Interna 

MI02 Membro da Equipe Interna 

MI03 Membro da Equipe Interna 

MI04 Membro da Equipe Interna (Patrocinador do Projeto) 

MI05 Membro da Equipe Interna (Gerente do BPMO) 

MI06 Membro da Equipe Interna 

ME01 Membro da Equipe Externa (Estagiário) 

ME02 Membro da Equipe Externa (Estagiário) 

ME03 Membro da Equipe Externa (Gerente de Célula) 

ME04 Membro da Equipe Externa (Gerente de Célula) 

ME05 Membro da Equipe Externa (Coordenadora do Projeto) 

ME06 Membro da Equipe Externa (Gerente do Projeto e Gerente de Célula) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


