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RESUMO 
 

Uma vez que o mercado está cada dia mais competitivo, esta pesquisa vem mostrar a 
importância do estudo de Gestão de Processos de Negócio, aos profissionais de TI 
(Tecnologia da Informação), que estarão ou estão no mercado, lidando com processos 
organizacionais, e sabem da necessidade que os objetivos do negócio têm em ser 
atendidos. As empresas que querem competir no mercado nos dias atuais buscam por 
melhores práticas de mercado objetivando a otimização, mapeamento, automação, 
redução de custos, medição de produtividade, certificações de qualidade, 
dimensionamento de equipe, entre outros, ou seja, busca-se uma gestão de processo 
de negócio mais eficiente e eficaz. No intuito de atender estas novas mudanças 
perceber-se que pouco se fala, ou ainda, pouco se estuda e aborda tópicos sobre a 
gestão de processo de negócio, BPM, dentro das universidades, e principalmente nos 
cursos de computação. Assim essa pesquisa se faz importante, uma vez que se 
entende que os egressos desses cursos têm como objetivo, em sua formação, o 
desenvolvimento de sistemas, e para o desenvolvimento de sistemas nos dias de hoje, 
busca-se atingir os objetivos das organizações e ter um conhecimento dos processos 
de negócio ponta-a-ponta, para se ter melhores resultados. 

 

Palavras-chave: Análise de Negócio, Gestão de Processo de Negócio - BPM, TI 

(Tecnologia da Informação). 

 
  



 

	  
 

ABSTRACT 

Since the market is increasingly competitive, this search is to show the importance of 
the study of Business Process Management, IT professionals (Information Technology), 
those who will or are on the market, dealing with organizational processes, and know 
the need of meeting the business objectives. Companies that want to compete in the 
market nowadays seek for best market practices,in order to reach the optimization, 
mapping, automation, cost reduction, productivity measurement, quality certifications, 
staff quantity, and others, this is, it seeks more efficient and effective business process 
management. In order to meet these new changes, it notes that little is said or, 
searched about business process management (BPM), within universities, and 
particularly in computing courses. Thus this research is important, since it is being 
understood that the graduated students of these courses aim to, in their training, 
development systems, which requires, nowadays, to seeks to achieve the objectives of 
the organizations and to know business processes, so that, they have better results. 

Keywords: Business Analysis, Business Process Management - BPM, IT (Information 

Technology). 
 

  



 

	  
 

LISTA DE FIGURAS 
 
 

Figura 2.1 - O trinômio negócios, processos de negócio e TI ...................................... 19 

Figura 2.2 – O ciclo de vida de BPM ............................................................................ 30 

Figura 2.3 – Organização do BPM CBOK® .................................................................. 31 

Figura 2.4 - Interação no processo entre estratégia, tecnologia e clientes. ................. 36 

Figura 2.5 - Triângulo estratégico. ................................................................................ 37 

Figura 3.1 - Cargo do profissional respondente ........................................................... 46 

Figura 3.2 - Como a organização entende hoje, BPM. ................................................. 47 

Figura 3.3 - Escritório ou área responsável por BPM. .................................................. 47 

Figura 3.4 - Escritório ou área formal, a qual bpm está subordinado. .......................... 48 

Figura 3.5 - Componente utilizada. ............................................................................... 49 

Figura 4.1 – As dez melhores pela avaliação do mercado. .......................................... 61 

Figura 4.2 – As dez melhores pela avaliação de ensino. ............................................. 62 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

  



 

	  
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 
 

Gráfico 5.1 - Resultado Nível de Graduação ................................................................ 64	  

Gráfico 5.2 - Resultado de Quantos anos trabalha na TI ............................................. 65	  

Gráfico 5.3 - Resultado do Curso cursado. .................................................................. 65	  

Gráfico 5.4 - Resultado de quando finalizou a graduação na área de TI. .................... 66	  

Gráfico 5.5 - Resultado se já trabalhou, trabalha ou pretende trabalhar com a gestão 

de processos. ........................................................................................... 67	  

Gráfico 5.6 - Resultado sobre a importância de BPM, na atividade profissional .......... 67	  

Gráfico 5.7 - Resultado sobre a relação entre o que se aprendeu sobre gestão de 

processos com as práticas de mercado. .................................................. 68	  
 

 
 

 
 
 

 



 

	  
 

LISTA DE TABELAS 

 
 
 
Tabela 2.1 - Conceitos básicos segundo BPMN. .......................................................... 20	  

Tabela 2.2 - Características de organização centrada e não centrada em processos. 23	  

Tabela 2.3- Métodos e Padrões Consagrados de Gerenciamento de Processo de 

Negócio .................................................................................................... 32	  

Tabela 2.4 - Resumo da abordagem BPM em várias visões ........................................ 42	  

 

 



 

	  
 

PRINCIPAIS ABREVIAÇÕES 

 
 

ACM –Association for ComputingMachinery 

BPEL – Business Process Execution Language 

BPI – Business Process Improvement 

BPM – Business Process Management 

BPMN – Business Process Management Notation 

BPMS – Business Process Management System 

BPR – Business Process Reengineering 

ERP – Enterprise Resource Planning 

IES – Instituições de Ensino Superior 

MEC – Ministério da Educação 

SI – Sistema de Informação 

TI – Tecnologia da Informação  

TQM – Total Quality Management 

 

  



 

	  
 

SUMÁRIO 
 

 
1 INTRODUÇÃO ........................................................................................................... 14	  
1.1 JUSTIFICATIVA ...................................................................................................... 14	  

1.2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA ........................................................ 16	  

1.3 OBJETIVO GERAL .................................................................................................. 16	  

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO .......................................................................... 17	  

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ................................................................................. 18	  
2.1 GESTÃO DE PROCESSO DE NEGÓCIO .............................................................. 18	  

2.1.1	   Histórico ........................................................................................................... 18	  
2.1.2 Algumas definições dentro da gestão de processo de negócio ................... 20	  
2.1.3 Organização centrada em processos e organização não centrada em 
processos ..................................................................................................................... 22	  
2.1.4 Gestão por função e Gestão por processo ...................................................... 23	  
2.1.5 O que envolve um processo? ........................................................................... 25	  
2.1.6 Pessoas envolvidas na Análise de Negócio e Gestão de Processo de 
Negócio ........................................................................................................................ 27	  
2.1.7 Benefícios da Gestão de Processos de Negócio ............................................ 28	  
2.1.8 Importância e Ciclo de Vida de BPM ................................................................ 29	  
2.1.9 Subdisciplinas que formam BPM ...................................................................... 31	  
2.1.10 Metodologia Operacional de Gerenciamento por Processos ...................... 35	  
2.2 TI E NEGÓCIOS ...................................................................................................... 37	  

2.3 ANÁLISE DE NEGÓCIO ......................................................................................... 40	  

2.3.1 O que é objetivo .................................................................................................. 40	  
2.3.2 O que é meta ....................................................................................................... 41	  
2.4 ENGENHARIA DE SOFTWARE ............................................................................. 41	  

2.5 DISCUSSÃO ........................................................................................................... 42	  

3 TRABALHOS RELACIONADOS ............................................................................... 44	  
3.1 TRABALHOS RELACIONADOS E SUAS CONTRIBUIÇÕES ................................ 44	  

3.1.1 Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócio Corpo Comum de 
Conhecimento (BPM CBOK ®) .................................................................................... 44	  
3.1.2 Pesquisa Nacional em Gerenciamento de Processos de Negócio ................ 45	  
3.1.3 Recomendações Curriculares da ACM (Association for Computing 
Machinery) .................................................................................................................... 50	  
4 METODOLOGIA ........................................................................................................ 53	  



 

	  
 

4.1 INSTRUMENTO DA PESQUISA/COLETA DOS DADOS ....................................... 53	  

4.2 UNIVERSO DA PESQUISA .................................................................................... 54	  

4.3 PARTICIPANTES / AMOSTRA ESCOLHIDA ......................................................... 59	  

4.4 RANKING DAS MELHORES UNIVERSIDADES DO CURSOS DE CIÊNCIA DA 

COMPUTAÇÃO ............................................................................................................. 60	  

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS ................................................................................. 63	  
5.1 ANÁLISE DOS DADOS ........................................................................................... 63	  

5.2 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE ALGUNS CURRÍCULOS QUANTO A 

ABORDAGEM DE BPM ................................................................................................ 69	  

5.2.1 Estrutura Curricular da EACH/USP (Bacharelado em Sistema de Informação)
 ....................................................................................................................................... 69	  
5.2.2 Componentes Curriculares UFPE (Sistema de Informação) .......................... 75	  
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS ....................................................................................... 76	  
6.1 PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES ............................................................................. 76	  

6.2 DIFICULDADES ENCONTRADAS .......................................................................... 78	  

6.3 LIMITAÇÕES DA PESQUISA ................................................................................. 79	  

6.4 TRABALHOS FUTUROS ........................................................................................ 79	  

6.5 CONCLUSÕES ....................................................................................................... 79	  

REFERÊNCIAS ............................................................................................................. 82	  
QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO .............................................................................. 86	  
RESUMO ESTATÍSTICO DAS RESPOSTAS .............................................................. 88	  
 

 
 



14 
 

	  
 

Capítulo  

1 
1 INTRODUÇÃO 

 

Este capítulo relata as principais motivações para realização desta pesquisa, 

com sua justificativa, questão de pesquisa, o objetivo de pesquisa almejado e, mostra 

como está estruturada a presente dissertação. 

	  
	  
	  

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Antigamente, a maioria das estruturas organizacionais eram somente funcionais, 

e nelas seus trabalhos eram departamentais. As pessoas alocadas nesses 

departamentos focavam os resultados apenas neles, e muitas vezes acabavam 

esquecendo os objetivos do negócio como um todo. Era comum também ver disputas 

entre pessoas e gerentes de cada departamento. Na área de TI (Tecnologia da 

Informação), não era diferente, pois esse departamento, Tecnologia da Informação, 

acabava tendo disputas com os demais, cada um preocupando-se com seus 

interesses, agindo de forma independente, e isso acaba desfavorecendo o projeto 

como um todo. Cabe lembrar que em várias organizações tal modelo ainda prevalece. 

Assim, fica difícil conduzirmos projetos neste tipo de organização, pois a 

comunicação só funciona na linha vertical, não há um fluxo de comunicação 

estabelecido na linha horizontal, com foco nos processos, em que as atividades de um 

mesmo processo podem ser realizadas em diversas áreas ou departamentos, 

buscando atingir os objetivos organizacionais. 
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Segundo Baldam e outros (2007), à medida que a visão de processos se 

difundiu, as formas contemporâneas de racionalização tendem a ver as organizações 

como um feixe de processo. 

Georges (2010, p.6) assevera que 

 
A ciência da informação disseminou o conceito de processo de negócio por 
meio do conceito de BPM (Business Process Management). Segundo van der 
Aalst, ter Hofstede e Weske (2003), BPM apoiam os processos de negócio 
utilizando métodos, técnicas e software para projetar, implementar, controlar e 
analisar processos operacionais envolvendo seres humanos, organizações, 
aplicações, documentos e outras fontes de informação. 

 

A partir da concepção de que a empresa é constituída, em essência, por 

processos de negócio, os sistemas de informações devem ser concebidos de modo a 

apoiar sua execução. Surge, então, a necessidade de criar meios de representar os 

processos de negócio de modo que todos os requisitos necessários para a construção 

dos sistemas de informações sejam contemplados. Dessa necessidade, emergem as 

metodologias para modelar os processos de negócio em uma perspectiva integrada 

com as já existentes metodologias de desenvolvimento de sistemas de informação. 

Percebemos que o conceito de processo de negócio não se origina apenas no 

ramo da ciência da informação, mas sim em diferentes áreas. A administração 

contribuiu para a difusão desse conceito nos anos 1990, por meio dos conceitos de 

reengenharia dos processos de negócio (BPR - Business ProcessReengineering), que 

propunha uma reestruturação no modus operandi das organizações por meio do foco 

nos processos de negócio chave da empresa (GEORGES, 2010). 

De acordo com os conceitos apresentados e sabendo da complexidade para o 

desenvolvimento de software, é importante que os profissionais de TI, também tenham 

conhecimento para exercer sua função com a visão por processo. Deve-se saber como 

a equipe trabalhará para alcançar os objetivos do negócio e desenvolver software com 

qualidade dentro do prazo, custos e requisitos definidos, pois essa é a aplicação da 

disciplina engenharia de software. E, com a integração dessas disciplinas (Engenharia 

de Software e BPM), que se preocupam em atender as necessidades do cliente, ou 

seja, melhorar o desempenho da organização, podemos obter resultados eficazes, com 

bom nível de qualidade. 

Diante da complexidade de se desenvolver software, no intuito de que o mesmo 

possa atingir os resultados esperados, precisamos está motivados e trabalharmos com 

modelos que possam facilitar chegarmos aos resultados que realmente atendam às 

necessidades do cliente, ou seja, atendermos os requisitos e as necessidades das 
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organizações. Portanto Paim e outros (2009) nos diz que, atualmente, uma das 

principais motivações para a gestão de processos tem sido sua capacidade de 

contribuir para superar as limitações do modelo funcional de organização de trabalho. 

Ou seja, BPM permite que as organizações sejam mais eficientes, efetivas, com maior 

capacidade de mudanças do que as com foco funcional, com abordagem de 

gerenciamento tradicional hierárquico. 

 

 

1.2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

É importanteque o pessoal de TI tenha uma visão da organização centrada em 

processos, visto que nas organizações contemporâneas o dinamismo é muito grande, e 

os profissionais precisam ficar a par dos processos da empresa como um todo, 

sobretudo o pessoal da área de TI, por ser uma área vital para que a mesma possa 

atingir os resultados traçados. Mesmo porque os profissionais de TI, inclusive, podem 

exercer vários papéis dentro da organização antes mesmo de começar a desenvolver 

software, sem se ater somente aos conhecimentos técnicos da área, como programar, 

por exemplo. 

Porém a visão de gestão de processo de negócio ainda é pouco trabalhada nos 

cursos de TI. Isso porque esse profissional tem como objetivo, em sua formação, o 

desenvolvimento de sistemas e, para isso, nos dias de hoje, deveria buscar atingir os 

objetivos das organizações e ter um conhecimento dos processos de negócio como um 

todo, do início ao fim. 

Portanto a questão que estimulou a execução desta pesquisa foi: há uma 

sintonia entre os cursos de TI e as necessidades de mercado relacionadas ao ensino e 

uso prático de BPM? 

 

 

1.3 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo principal desta pesquisa é avaliar a importância dada pelos cursos de 

computação no Brasil para a área de gerenciamento de processos de negócio e 

comparar o conteúdo lecionado com o que os profissionais de computação necessitam 

em suas atividades práticas nas empresas. 
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1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

O desenvolvimento desta pesquisa foi direcionado por etapas bem definidas, 

com o objetivo de demonstrar a importância do estudo de gestão de processos de 

negócio nos cursos de TI. Em um primeiro momento, ocorreu estudo de conceitos e 

tópicos relevantes à pesquisa, estudos sobre histórico e definições de gestão de 

processos de negócio e a importância da integração de outras áreas da TI com BPM 

nos dias de hoje. Em boa parte da pesquisa bibliográfica foram levantados os conceitos 

que norteiam o tema que fora estudado. 

Em seguida, a pesquisa foi direcionada a um questionário online, feito para 

egressos dos cursos de TI, objetivando buscar nesses profissionais suas visões e 

necessidades, quando da abordagem da gestão de processos de negócio no mercado 

de trabalho, principalmente para os que atuam ou atuarão no desenvolvimento de 

software. 

Portanto a estrutura destapesquisa inclui este capítulo introdutório e mais cinco 

capítulos, apresentados a seguir. 

Capítulo 2 – Referencial Teórico: esse capítulo descreve o histórico, os 

conceitos que BPM defende, sobretudo o alinhamento das disciplinas da Tecnologia da 

Informação com a gestão de processos de negócio. 

Capítulo 3 – Trabalhos Relacionados: Nesse capítulo apresentam-se alguns 

trabalhos que foram considerados relevantes para validação da pesquisa. 
Capítulo 4 – Metodologia: esse capítulo apresenta a metodologia utilizada na 

presente pesquisa. 

Capítulo 5 – Análise dos Resultados: esse capítulo apresenta a análise dos 

resultados, verificando-se a importância da integração do estudo de BPM nos cursos 

acadêmicos da área de Tecnologia da Informação. 

Capítulo 6 – Considerações Finais: aqui são delineadas as conclusões 

relevantes desta pesquisa, bem como as principais contribuições que fornecerá para os 

currículos e profissionais de área de TI. São traçadas algumas linhas para trabalhos 

futuros e feitas as considerações finais.  
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Capítulo	  	  

2	  
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

	  

Este capítulo descreve a teoria que se baseia a pesquisa e os conceitos 

relacionados ao enfoque da pesquisa 

	  
	  

 
 
2.1 GESTÃO DE PROCESSO DE NEGÓCIO 

 
 

2.1.1 Histórico 

 

Ao estudarmos a gestão de processo de negócio, buscamos um modelo de 

gestão adequado. O estudo dos modelos que caracterizam a abordagem clássica da 

administração nos permite o entedimento das grandes transformações e o 

desenvolvimento organizacional. 

Motta citado por Valle e outros (2011, p.2) relata que 

 
O período que se seguiu ao término da Segunda Guerra Mundial trouxe 
grandes transformações para as práticas gerenciais. Os modelos de 
organização da produção e as práticas gerenciais das empresas até esse 
momento seguiam uma orientação prescritiva, que definia previamente o 
comportamento das variáveis intervenientes no ambiente organizacional e as 
formas de execução do trabalho. 
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Ainda segundo esse autor, o fim da guerra trouxe várias necessidades. Novos 

desafios competitivos pediam abordagem que superasse a orientação prescritiva dos 

modelos gerenciais anteriores e que explicasse e compreendesse o comportamento 

das variáveis organizacionais.  

Para Valle e outros (2011), a Gestão por Processos é a mais recente e seu 

objetivo é contribuir para a sistematização da estrutura de qualquer organização. Assim 

a perspectiva sistêmica vê as organizações produtivas como redes de relações. Isso 

amplia profundamente a visão organizacional (VALLE et al.,2011). 

Segundo Gonçalves (2002), para organizar a empresa por processos de 

negócio, precisamos colocar o foco no cliente externo, já que os processos de negócio 

começam e terminam nele. Sobre isso, Hammer citado por Gonçalves (2002, p.10) 

afirma que 

 
O cliente está no centro das organizações por processos, e o objetivo final 
dessas empresas é oferecer para o cliente mais valor, de forma mais rápida e a 
um custo mais baixo. Nossas organizações atuais são um entrave para isso, e 
é necessário aprender a pensar em novas formas de estruturar as empresas. 
As pessoas precisam aprender a compreender o negócio, a assumir mais 
responsabilidades e a trabalhar em equipe. 

 

Smith e Fingar citado por Baldam e outros (2007) destacam que todos os 

assuntos relacionados à implantação de TI (Tecnologia da Informação) eram então de 

inteira responsabilidade de uma função específica, inclusive a transcrição do negócio 

para a ferramenta escolhida, pois raramente o “dono do processo” podia interferir. 

Percebeu-se que isso levava a altos investimentos em TI, sem trazer os resultados 

desejados. A reação, já na virada do século, foi dar um papel mais relevante aos 

usuários dos sistemas, passando-se a reconhecê-los como responsáveis pelos 

processos. 

 

 

  

 

 

 
 
Figura 2.1 - O trinômio negócios, processos de negócio e TI 
Fonte: autoria própria 

 

 
Processos 
de Negócio 

 

Negócios TI 
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Filho e Assad (2007, p.11) ensinam que 

 
O potencial tecnológico do BPM vem em socorro às equipes de TI já 
desgastadas pelos contínuos processos de mudança nas organizações, nas 
quais a adoção de ERP ́s não reduziu as demandas sobre as aplicações, pois 
as necessidades do negócio nunca se estancam e necessitam cada vez mais 
de novas respostas às antigas questões. 

  

Já Paim e outros (2009, p.26) relatam que 

 
Frequentemente, alguns autores reforçam que a integração promovida pelos 
processos podem alinhar as visões de negócio e de tecnologia da informação 
e, assim, reduzir o tempo e aumentar a eficácia da implantação de uma 
solução informática que depende do entendimento de um requisito de negócio. 

 

Observa-se que a disciplina BPM vem cada vez mais ganhando espaço no 

mundo corporativo. No entanto, para que sua implantação seja bem sucedida, é 

importante observamos alguns pontos fundamentais, como o apoio da alta gestão, os 

processos com foco no cliente, as metas e os objetivos estabelecidos e papéis bem 

definidos, como ‘dono do processo’. 

 

 

2.1.2 Algumas definições dentro da gestão de processo de negócio 

 

O termo processo aparece em várias situações e em muitos casos é tido como 

uma atividade. Esseé um processo em sentido mais genérico, referindo-se aos 

trabalhos desempenhados na organização, podendo ser processos, subprocessos e 

tarefas, todos como uma sequência de atividade. Então, para ficar mais claro, será 

mostrada uma tabela com algumas definições de alguns termos que estão ligados às 

gestões de processo de negócio e ou gestão de processo. 

 
Tabela 2.1 - Conceitos básicos segundo BPMN. 

TERMO DEFINIÇÃO 
Processo Qualquer atividade desempenhada no interior da organização. No 

modelo de processos, é retratada como uma rede constituída por 
outras atividades em fluxo e por seus respectivos controles de 
sequenciamento (eventos e junções). Um processo de negócio contém 
um ou mais processos. 

Subprocesso Um processo que está incluso em outro processo. 
Atividade Termo genérico para o trabalho desempenhado pela empresa. 

Processos, subprocessos e tarefas são tipos de atividades. 
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Tarefa É uma atividade atômica incluída em um processo. No modelo de 
processos, a tarefa é o desdobramento máximo do trabalho executado 
no processo. 

Evento Algo que “acontece” no curso do processo de negócio, influenciando 
seu fluxo. Há o evento inicial, o evento final e eventos intermediários. 

Fonte: autoria própria 

 

Davenport citado por Georges (2010) define processo como 
 

Um conjunto de atividades estruturadas e mensuráveis que foram projetadas 
para produzir um resultado específico para um mercado ou consumidor em 
particular. Um processo é uma ordem de trabalho específica ao longo do tempo 
e espaço, com começo e fim e entradas e saídas claramente definidas.  

 

Pode-se acrescentar que processo é um conjunto completo e dinamicamente 

coordenado de atividade colaborativas e transacionais que entrega valor aos clientes 

(SMITH; FINGAR, 2007). 

Para corroborar com a questão, Pfleeger (2010) compara processo ao ciclo de 

vida do software, bem abordado na disciplina de engenharia de software. Portanto, 

para ele, os processos são importantes porque imprimem consistência e estrutura a um 

conjunto de atividades. Pfleeger (2010, p.37) acrescenta que 

 
Quando o processo envolve a elaboração de um produto, algumas vezes nos 
referimos a ele como ciclo de vida. Assim, o processo de desenvolvimento de 
software pode ser chamado de ciclo de vida do software, pois ele descreve a 
vida do produto de software desde a concepção até a implementação, entrega, 
utilização e manutenção. 

  

Essas características são úteis quando sabemos como fazer algo bem e 

queremos garantir que outras pessoas o façam da mesma maneira.  

A palavra negócio, para o Guia BPM CBOK (2009), é o termo que abrange 

todos os tipos de organizações, portanto refere-se a pessoas que interagem para 

executar um conjunto de atividades de entrega de valor a clientes e gerar retorno de 

investimento a partes interessadas. 

Georges (2010, p. 644) define que 

 
O conceito de processo de negócio passou a ser usado para designar a menor 
unidade de uma empresa que ainda preserva um objetivo nos quais os 
processos e recursos que o compõem são organizados para este fim. Ou seja, 
uma empresa passou a ser reconhecida como a combinação de diversos 
processos de negócio. 
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Por fim, o conceito de gestão de processo de negócio, definido pelo Guia BPM 

CBOK (2009), é uma abordagem disciplinar para identificar, desenhar, executar, 

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

automatizados ou não, para alcançar resultados consistentes e alinhados com os 

objetivos estratégicos da organização. 

 

 

2.1.3 Organização centrada em processos e organização não centrada em 
processos 

 

Para Rotondaro (2010, p. 50), o modelo de gerenciamento que as empresas têm 

utilizado para administrar seus negócios tem como base a estrutura “funcional 

departamentalizada”. Essa estrutura tem sido adotada por várias décadas nos mais 

diferentes ramos de negócios e apresenta algumas características que são 

consideradas como vantagens. Como: 

• é fácil atribuir, localizar e cobrar responsabilidades, pois a divisão de tarefas é 

cristalizada; 

• cada função tem tarefas bem definidas sobre “quem tem de fazer o quê”; 

• favorece a especialização e a competência nas técnicas específicas da função;  

• as decisões são hierarquizadas. 

 

Ainda para o autor, nos anos de 1990, as empresas brasileiras começaram a 

sofrer perdas em competitividade, apesar de estarem bem organizadas, conforme o 

modelo funcional. Os fatores que causaram essa perda de competitividade 

aconteceram fora da empresa, no seu mercado de atuação, como:abertura de 

mercados, levando a economia à globalização;forte tendência à normalização, tendo 

como base a Norma ISO 9000;eliminação dos mecanismos de proteção do mercado 

interno;consumidores conscientes e defendidos;necessidade de rapidez nas 

mudanças; edesenvolvimento da informática. 

Em consequência, três forças poderosas passaram a dominar o mercado e, 

portanto, as condições que determinam a produtividade e a competividade das 

empresas. São elas: o cliente, determinando o que quer comprar, com uma autonomia 

crescente;o concorrente: elevando o padrão de concorrência do mercado; ea mudança: 
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acionada pela informática, atingindo uma rapidez nunca vista (ROTONDARO, 2010, p. 

50). 

A seguir, apresenta-se uma tabela para se observarem as acaracterísticas de 

organização centrada e não centrada em processos. 

 

Tabela 2.2 - Características de organização centrada e não centrada em processos. 

 
ORGANIZAÇÃO CENTRADA EM 

PROCESSOS 
ORGANIZAÇÃO NÃO CENTRADA EM 

PROCESSOS 
Processos agregam significado valor para 
organização e facilitam à organização 
atingir seus objetivos estratégicos. 

Não está convencida da contribuição que 
a visão e estudos de processos podem 
trazer para organização e estratégia. 

Incorpora o BPM como parte prática 
gerencial. 

Gerenciamento de processos não é foco 
primário. 

Envolve o BPM na estratégia. Apoia várias iniciativas isoladas de BPM. 
Os executivos seniores possuem foco em 
processos, especialmente o presidente, 
pois os demais tendem a seguir o líder. 

O processo é importante pelos problemas 
que causa (qualidade, lista de 
reclamações etc.). 

Possui clara visão de seus processos e 
como se relacionam. 

Pode possuir cadeia de valor bem 
definida, lista de subprocessos, processos 
e até alguns processos modelados. 

A estrutura da organização reflete seus 
processos. 

A estrutura da organização reflete seus 
departamentos. 

Pode haver tensões entre processos e 
departamentos, possui meios de saná-los. 

Pode tornar uma tensão em frustação e 
cria mentalidade de punição. 

Possui um executivo sênior destacado 
para área de processo e integração deles 
dentro da organização. 

Funcionalidades baseadas em 
responsabilidade que não cruzam 
departamentos. 

Recompensas e prêmios baseados em 
metas de processos. 

Recompensas e prêmios baseado em 
metas de departamentos. 

Fonte: Jeston e Neliscitado por Baldam e outros (2007). 
 

Uma organização com visão centrada em processostem suas características 

voltadasàquilo que agrega valor, sem se preocupar com quem ou com qual 

departamento atenderá tal tarefa. Já na não centrada, as tarefas são definidas em 

função do departamento, o que pode ser negativo quanto ao aumento da produtividade.  

 

2.1.4 Gestão por função e Gestão por processo 

 

Faremos aqui uma breve consideração sobre as definições de gestões, segundo 

Albuquerque (2011): por funções, ou gestão departamental, ou ainda gestão 

verticalizada, e por processo, ou gestão horizontal, conforme mencionado a seguir. 
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Na gestão por função, os processos são considerados e tratados dentro de 

suas especialidades, são entendidos e delimitados dentro de suas respectivas áreas. 

As decisões acontecem verticalmente, hácentralização de poder. A principal 

característica é a quebra das vias de comunicação entre departamentos, com a criação 

de barreiras funcionais, que isolam áreas multidisciplinares atuantes nos processos. 

Já na gestão por processo, prioriza-se o cliente, com a valorização do trabalho 

em equipe e cooperação do trabalho individual. É apresentada umalista de 12 

princípios fundamentais que caracterizam essa organização, segundo Gonçalves citado 

por Albuquerque (2011, p.35): 

• está organizada em torno de processos-chave multifuncionais (cross-functional 

core processes) ao invés de tarefas ou funções; 

• opera por meio de donos de processos (processowners) ou de gerentes dotados 

de responsabilidade integral sobre os processos-chave; 

• faz com que times, não indivíduos, representem o alicerce da estrutura 

organizacional e da sua performance; 

• reduz níveis hierárquicos pela eliminação de trabalhos que não agregam valor e 

pela transferência de responsabilidades gerenciais aos operadores de 

processos, os quais têm completa autonomia de decisão sobre suas atividades 

dentro do processo; 

• opera de forma integrada com clientes e fornecedores; 

• fortalece as políticas de recursos humanos, disponibiliza ferramentas de apoio, 

desenvolve habilidades e motivações, além de incentivar o processo de 

transferência de autoridade aos operadores de processos, para que as decisões 

essenciais à performance do grupo sejam tomadas no nível operacional; 

• utiliza a Tecnologia da Informação (TI) como ferramenta auxiliar para chegar aos 

objetivos de performance e promover a entrega da proposição de valor 

(valueproposition) ao cliente final; 

• incentiva o desenvolvimento de múltiplas competências de forma que os 

operadores de processos possam trabalhar produtivamente ao longo de áreas 

multifuncionais; 

• promove a multifuncionalidade, ou seja, a habilidade de pensar criativamente, de 

responder com flexibilidade aos novos desafios impostos pela organização; 

• redesenha as funções de departamentos ou áreas de forma a trabalhar em 

parceria com os grupos de processo; 
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• desenvolve métricas para avaliação de objetivos de performance no fim dos 

processos (end-of-process performance objectives), as quais são direcionadas 

pela proposição de valor ao cliente final, no sentido de medir a sua satisfação e 

a dos empregados, como também de avaliar a contribuição financeira do 

processo na sua integralidade; 

• promove a construção de uma cultura corporativa transparente, de cooperação e 

de colaboração, com foco contínuo no desenvolvimento de performance e no 

fortalecimento dos valores dos colaboradores, promovendo a responsabilidade e 

o bem-estar na organização. 
 

Ter visão de processo não significa que teremos sempre a solução para todos os 

problemas, ou seja, BPM não é a solução de todos os problemas. Deve-se analisar, 

quanto à mudança de paradigma, se a organização e as pessoas que a compõem 

estão realmente preparadas para tal mudança, ou seja, para desenvolver a gestão por 

processos, pois, se for o caso, poderá ocorrer uma junção das duas visões de 

organização. 

 

 

2.1.5 O que envolve um processo? 

 

Primeiramente, temos de perceber que os processos de negócio estão 

classificados em três tipos: primários, de suporte e de gerenciamento, conforme o Guia 

BPM CBOK (2009).  

1. Processos primários são de natureza interfuncional e compõem a cadeia de 

valor. São chamados de processos essenciais, pois representam as atividades 

essenciais que uma organização desempenha para cumprir sua missão.  

2. Processos de suporte, tais como recursos humanos e TI, habilitam outros 

processos.  

3. Processos de gerenciamento são utilizados para medir, monitorar e controlar 

atividades de negócio. Garantem que processos primários e de suporte atinjam 

metas operacionais, financeiras, regulatórias e legais.  

 

Uma empresa é uma coleção de processo. Um processo é um conjunto de 

atividades que são executadas por um conjunto de papéis para alcançar uma meta. As 
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pessoas são contratadas pelas empresas para cumprir diversas responsabilidades 

dentro dela, portanto elas têm um papel dentro das organizações. Vejamos. 

Pessoa (ou ator): quem cumpre um papel. 

Papel: é uma responsabilidade que uma pessoa tem no processo, ou seja, é um 

conjunto de responsabilidades concedidas a um indivíduo ou grupo que atua no 

processo. A seguir, alguns papéis apontados pelo Guia BPM CBOK (2009). 

• Analista de processo de negócio 

• Engenheiro de processo de negócio 

• Arquiteto de processo de negócio 

• Gestor de processo de negócio 

• Consultor de processo de negócio 

• Dono de processo de negócio 

• Analista de negócios 

• Analista de sistemas corporativos 

• Gerente ou diretor de melhoria de desempenho de negócios 

• Gerente ou diretor de inovação de processos de negócio 

• Dono de processo 

Atividade: para cumprir suas metas, as pessoas executam ações. Tratamos 

essas ações como atividades que podem ser divididas em tarefas. 

Recursos: um papel usa recursos para cumprir suas responsabilidades, ou seja, 

precisa das coisas para executar suas ações. Essas coisas incluem ambiente físico, 

materiais, recursos em várias formas, ferramentas etc. 
Regras: as atividades, para serem executadas, precisam seguir uma ordem. 
Metas e saídas: resultados a serem alcançados em um determinado tempo, as 

variantes que levam ao cumprimento dessas metas, por exemplo, entregar um produto 

dentro do prazo estipulado. 
No processo temos: gatilhos, que são entradas; depois temo as diversas 

atividades que serão executadas; e, por fim, as saídas, que são as metasa serem 

alcançadas. Para isso temos o envolvimento das pessoas, que têm papéis, e os 

recursos e regras a serem seguidos. 
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2.1.6Pessoas envolvidas na Análise de Negócio e Gestão de Processo de 
Negócio 

 

De acordo com GUIA BABOK (2010), a análise de negócio não inclui apenas 

pessoas com o cargo de Analista de Negócio, nela também poderão ser incluídos 

outros profissionais, como: Analista de Sistemas, Analista de Requisitos, Engenheiro 

de Sistemas, Analista de Processos, Analista de Produto, Gerente de Produto, 

Arquiteto de Soluções, Consultor de Gestão. Embora em muitas empresas uma só 

pessoa desempenhe a maioria dessas funções, é importante conhecermos a função de 

cada um. E também que, para que se tenha o estabelecimento de uma organização 

baseada em processos, o surgimento de novos atores, como Gestor de Processo e 

Dono de Processo é imprescindível. 

Quem é o analista de negócios?Pessoa que busca as melhores oportunidades 

de negócio, analisa tendências, cria novos produtos, recria produtos existentes, está 

sempre preocupado em encontrar novos caminhos para a empresa. Ele está em 

permanente contato com o cliente e os donos do negócio. 

 O analista de negócios, na nova abordagem da O&P (organizações e 

processos), antigo O&M (organizações e métodos), vem de maneira a complementar o 

analista de processos e o analista de sistemas. Os três tipos de analistas diferentes 

não devem ser confundidos entre si, não são mutuamente exclusivos e podem se 

complementar naquilo que têm de melhor. Fundamentalmente, essa função está 

atrelada ao conhecimento e facilidade em lidar com negócios. Ele tem um foco em 

soluções, será responsável por entender os requisitos de negócios de uma 

determinada área e buscar soluções junto à área de tecnologia. 

Quemé analista de processos? Pessoa que faz o levantamento das 

necessidades de melhorias dos processos produtivos ou de serviços, pertinentes ao 

negócio, por meio de um mapa de como eles são executados; propõe e implementa 

melhorias; executa o monitoramento dos processos, com intuito de melhorá-lo 

continuamente.Ele tem foco grande em qualidade. 

Quem é o analista de requisitos? Pessoa que trabalha para levantar, analisar, 

documentar e validar as necessidades do cliente dentro de um projeto de software. 

Essas necessidades são inicialmente ouvidas do cliente como funcionalidades, ou seja, 

ideias ou desejos de como o sistema deve funcionar. 

Quemé o analista de sistemas? Pessoa responsável por transformar as 

necessidades já levantadas pelo Analista de Negócios, em requisitos de software a 
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serem implementados pela área de tecnologia. Tem foco voltado para o processo de 

desenvolvimento de software, levando em conta a área tecnológica em que auxiliará. É 

quem faz o alinhamento entre as necessidades do usuário e o programa a ser 

desenvolvido. Deve ter conhecimento abrangente da área de negócio na qual o sistema 

será desenvolvido, a fim de que possa implementar corretamente as regras de negócio. 

Antigamente, os negócios das empresas eram vistos de forma vertical. Nos dias 

de hoje, a visão foi alterada para uma visão horizontal, uma visão de processos, em 

que as atividades de um mesmo processo podem ser realizadas em diversas áreas ou 

departamentos buscando atingir os objetivos da empresa. Com isso novos papéis, 

como o de Gestor de Processo e Dono do Processo, por exemplo, surgem e são de 

fundamental importância em organizações cujo foco está nos processos. 

Quem é o Gestor de Processo? É o responsável direto pelo resultado dos 

processos que compõem os processos de negócio (Primários, de Suporte ou Gestão). 

Quem é o Dono de Processo? É o responsável direto e, em última instância, 

pelo processo e seu desempenho ao longo do tempo. Esse papel pode ser atribuído a 

um indivíduo ou até mesmo a um grupo. 

Para cada empresa, poderá existir uma definição própria para essas funções, 

em que uma pessoa poderia ser um Analista de Negócios; já em outra, poderia ser 

considerado como um Analista de Sistemas, por exemplo.  

Segundo o Guia BPM CBOK (2009), como mencionado anteriormente, novos 

papéis e novas responsabilidades são introduzidos, como donos de processos, 

modeladores e arquitetos. BPM requer um comprometimento de cima a baixo na 

organização, desde a liderança executiva, que define e provê suporte à prática de 

BPM, passando pela linha funcional de gerentes, que devem colaborar com os donos 

de processo no desenho e execução dos processos de negócio, até indivíduos que 

frequentemente devem trabalhar em equipes que executam os processos em nome 

dos clientes. 

 

 

2.1.7 Benefícios da Gestão de Processos de Negócio 

 

A seguir, os conceitos de Gestão de processo de negócio. 
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• Visibilidade: controle e transparência do processo de negócio, permitindo a 

análise de um processo por meio de dados históricos ou de sua monitoração em 

tempo real. 

• Maior agilidade: processos e tecnologias mais gerenciáveis e flexíveis, 

permitindo rápida adaptação às demandas de mercado. 

• Redução de custos: gestão efetiva dos processos, proporcionando meios para 

redução de retrabalho e gastos com materiais. 

• Aumento de receita: processos mais produtivos e eficientes, além de melhoria 

significativa no serviço aos clientes. 

• Melhoria contínua e inovação: constante refinamento do processo por meio de 

melhorias baseadas em métricas extraídas da sua execução. 

• Colaboração e padronização: compartilhamento do conhecimento e garantia 

de execução consistente do processo por meio de uma definição clara do que 

deve ser feito, como, quando e por quem. 

 

Em um processo, encontramos muitas interações: dentro do mesmo 

departamento e entre departamentos. 

Deve-se ressaltar que os processos facilitam as comunicações mesmo nas 

empresas que têm sua estrutura organizacional departamental. Porém há suas 

desvantagens quanto ao favorecimento de conflitos de interesses entre os 

departamentos. Isso porque os membros da equipe dão maior ênfase na função 

desempenhada em sua área do que ao projeto como um todo, entre outros. 

 

2.1.8Importância e Ciclo de Vida de BPM 

 

Conseguir que as estratégias tomadas pelas empresas obtenham os resultados 

esperados é um desafio, por isso buscam-se soluções para mudança organizacional. 

Assim, é necessária aplicação de ações na Gestão de Processos de Negócio, como: 

• mapear processos – tem como objetivo coletar dados quantitativos, priorizar o 

detalhamento e identificar os atributos dos processos e sua eficácia; 

• monitorar por meio de indicadores de desempenho – medir e melhorar os 

modelos de controle que serão utilizados, consolidando os dados e gerando 

informações úteis; 
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• ciclo de melhoria contínua – acompanha o atendimento e seu alinhamento 

com as metas estratégicas da organização, o que garante um modelo de 

operação que não ofereça perda de eficiência ou riscos ao negócio. 

 

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

contínuo (processo) de atividades integradas de BPM. A maioria pode ser sumarizada 

por um conjunto gradual e interativo de atividades que incluem: (1) Planejamento; (2) 

Análise; (3) Desenho e Modelagem; (4) Implantação; (5) Monitoramento e Controle; e 

(6) Refinamento. À medida que os processos de negócio se movem por meio do ciclo 

de vida, são habilitados ou restringidos por uma variedade de fatores incluindo os 

quatro fatores primários de valores, crenças, liderança e cultura conforme figura 2. 

 

 
Figura 2.2 –O ciclo de vida de BPM 
Fonte: Guia BPM CBOK (2009, p. 36) 

 

Esses quatro fatores ou elementos também são apresentados segundo o Guia 

BPM CBOK (2009), em que BPM se concentra em processos de negócio ponta-a-ponta 

que fornecem valores aos clientes. Um compromisso com valor do processo e do 

cliente é alicerce da prática de BPM. Além de habilidades e tecnologias em BPM, é 

necessária também a participação da alta administração para fazer com que as 

mudanças aconteçam, assim como se criar realmente um ambiente de sucesso. Dessa 

forma, temos quatro elementos: valores, crenças, liderança e cultura, que a disciplina 
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BPM acredita que implicará sucesso ou fracasso da organização, sejam no âmbito 

financeiro ou organizacional. 

2.1.9 Subdisciplinas que formam BPM 

 

 
Figura 2.3 –Organização do BPM CBOK® 
Fonte: Guia BPM CBOK (2009, p. 25) 

 

O Guia para o BPM CBOK® está organizado em nove áreas de conhecimento, 

que também podem ser vistas como subdisciplinas que formam BPM, conforme figura 

3, e algumas delas serão enfatizadas nos subtópicos a seguir. 

 

2.1.8.1 Modelagem de processos 

 

Para Pimenta (2010), essa fase envolve a criação de especificações de 

processos de negócio dentro do contexto das metas de negócio e dos objetivos de 

desempenho dos processos. Fornece planos e diretrizes sobre a aplicação de fluxos e 

regras, e sobre como as aplicações do negócio, plataformas de tecnologia, recursos de 

dados, controles financeiros e operacionais interagem com outros processos internos e 

externos. O desenho de processos é o planejamento intencional e pensado sobre como 

os processos de negócio funcionam e são medidos, regulados e gerenciados. 

Essa área de conhecimento explora papéis, técnicas de desenho de processos e 

princípios de um bom projeto, juntamente com a exploração de padrões comuns de 
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desenho e considerações sobre a conformidade, liderança executiva e alinhamento 

estratégico. É feita a modelagem gráfica dos fluxos de processos atuais e futuros, bem 

como a sua especificação, o que proporciona uma fácil documentação e manutenção, 

além de permitir a publicação em ambiente de execução. 

Os modelos são úteis na análise de processos existentes ou na criação de 

novos processos pela melhoria dos primeiros. A modelagem começa com a 

organização dos subprocessos em processos de negócio e prossegue com a análise 

de cada subprocesso para identificar os seus componentes, serviços, dados de entrada 

e saída, políticas e medidas (VALLE et al., 2009). 

Assim, a modelagem de processos é fundamental para que o projeto seja 

validado, testando suas reações sob diversas condições para certificar que seu 

funcionamento atenderá aos requisitos que foram estabelecidos. 

 

2.1.8.2 Análise de Processos de Negócio 

 

Essa área envolve a compreensão dos processos de negócio, incluindo a 

eficiência e eficácia dos processos. São exploradas a finalidade e as atividades de 

análise de processos. Uma decomposição dos componentes e atributos do processo, 

técnicas analíticas e padrões dos processos também são abrangidos. O uso de 

modelos de processos e de outra documentação de processos para validar e entender 

processos atuais e futuros também é explorado. Vários tipos de análises, técnicas e 

ferramentas estão incluídos nessa área de conhecimento. 

Portanto é feito o mapeamento e redesenho de processos por meio de métodos 

e padrões consagrados como Business Process Reengineering (BPR), Business 

Process Improvement (BPI), SixSigma, TQM, ISO 9000, entre outros. Vejamos. 

 

Tabela 2.3- Métodos e Padrões Consagrados de Gerenciamento de Processo de 

Negócio 

MÉTODOS/PADRÕES DESCRIÇÃO 

BPR Business Process Reengineering (BPR) promove 
redesenho radical dos fluxos de trabalho e processos de 
negócio dentro e entre as organizações, para conseguir 
aumento significativo do desempenho. Teve seu ápice em 
1990, quando Michael Hammer e James Champy publicaram 
“Reengineeringthe Corporation”. 
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BPI Otimização de um processo de negócio ou simplesmente BPI 
(Business Process Improvement). Compreende conjunto 
de abordagens e ferramentas estruturadas que gerentes ou 
líderes de área utilizam para melhorar o desempenho de 
uma organização otimizando os seus processos de negócio. 
Foca-se na mudança e no aperfeiçoamento dos processos 
de negócio para alcançar maior eficiência e maior eficácia. 

SIX SIGMA Metodologia disciplinada e dirigida a evidências para a 
eliminação de defeitos em qualquer processo, criado para 
garantir maior desempenho, confiabilidade e satisfação dos 
clientes. A Motorola desenvolveu o Six Sigma em 1980, 
quando reconheceu que mesmo produtos com poucos 
defeitos falham à medida que são utilizados pelos clientes. A 
letra grega sigma significavariação do padrão estabelecido. 

TQM Total Quality Management (TQM) é estratégia de 
gerenciamento que prima pela assertividade quanto à 
qualidade em todos os processos organizacionais, motivação 
constante dos funcionários, garantia de maior satisfação aos 
clientes com os produtos produzidos, e redução constante 
dos custos com recursos. TQM foi popularizado no Japão 
depois da segunda guerra mundial pelo estatístico norte 
americano e professor de faculdade W. Edwards Deming. 

ISO 9000 Família de padrões para gerenciamento da qualidade de 
sistemas criado pela organização mundial de padrões. 
Esses padrões não garantem necessariamente a qualidade 
final dos produtos, ao contrário, garantem que a organização 
aplique processos de negócio de forma consistente e correta. 
Seus padrões são implantados e avaliados por órgãos de 
certificação afiliados à organização mundial de padrões. 

Fonte: autoria própria 

 

É importante destacar que BPM difere-se da remodelagem de processos de 

negócio, uma abordagem sobre gestão bem popular nos anos 90, como BPR, cujo 

enfoque de gerenciamento de processos não erasua melhoria contínua, mas as 

alterações revolucionárias nos processos de negócio. 

Portanto, não podemos confundir BPM com iniciativas de melhores práticas de 

Negócio. Iniciativas de BPI tipicamente implicam projetos ou um conjunto de melhorias 

de uma vez no redesenho ou ajuste de processos. BPM, de outro modo, implica 

permanente e contínuo comprometimento organizacional para gerenciar processos da 

organização. Envolve uma continuidade, um ciclo de feedback sem fim para garantir 

que processos de negócio estejam alinhados com estratégias organizacionais e 

desempenhos esperados (GUIA BPM CBOK, 2009). 

Ou seja, a área de conhecimento de transformações envolve mudanças nos 

processos de negócio, e essas metodologias poderão ser aplicadas com BPM, 

entretanto o uso delas não significa que a organização esteja comprometida com a 
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prática de BPM. 

2.1.8.3 Desenho de Gerenciamento de Processo 

 

Envolve a criação de especificações de processos de negócio dentro do 

contexto das metas de negócio e dos objetivos de desempenho dos processos. 

Fornece planos e diretrizes sobre a aplicação de fluxos e regras, e sobre como as 

aplicações do negócio, plataformas de tecnologia, recursos de dados, controles 

financeiros e operacionais interagem com outros processos internos e externos. É o 

planejamento intencional e pensado sobre como os processos de negócio funcionam e 

são medidos, regulados e gerenciados. Essa área explora papéis, técnicas de desenho 

de processos e princípios de um bom projeto, juntamente com a exploração de padrões 

comuns de desenho e considerações sobre a conformidade, liderança executiva e 

alinhamento estratégico. 

 

2.1.8.4 Tecnologia e Arquitetura de Processos de Negócio 

 

Utilização de BPMS (Business Process Management System) e SOA (Service 

Oriented Architecture), permite integração com aplicações diversas e plataformas 

tecnológicas de portais, gestão de conteúdo e colaboração. 

Padrões tecnológicos: aderem-se aos principais padrões tecnológicos para 

BPM e SOA, como BPMN (Business ProcessModelingNotation), BPEL (Business 

ProcessExecutionLanguage), Web Services, SCA (Service ComponentArchitecture) e 

SDO (Service Data Objects). 

Os softwares resposáveis pela automação das atividades, os chamados de 

Buiness Process Management Suites, sigla BPMS, monitoram o andamento dos 

processos de uma forma rápida e barata. Dessa forma, os gestores podem analisar e 

alterar processos baseado em dados reais e não apenas por intuição. 

Porém os BPMS (ferramentas de software) não são o BPM (Gerenciamento de 

Processos de negócio). As ferramentas de software utilizadas para automação dos 

processos são desejáveis, mas não devem ser o foco, que deve ser a melhoria e a 

transformação de processos de negócio para que as organizações possam alcançar os 

resultados esperados: aumento de produtividade, redução de burocracia, melhoria na 

rentabilidade, redução de defeitos e desperdícios, satisfação e fidelização de clientes. 



35 
 

	  
 

 

2.1.8.5 Gerenciamento de Desempenho de Processos de Negócio 

 

É o monitoramento formal, planejado da execução do processo e o rastreamento 

dos resultados para determinar sua eficácia e eficiência. Essas informações são 

utilizadas para tomar decisões sobre melhoria ou eliminação de processos existentes 

e/ou introdução de novos processos para atender objetivos estratégicos. Incluem as 

principais definições sobre desempenho dos processos, importância e benefícios da 

medição do desempenho, operações de monitoramento e controle, alinhamento dos 

processos de negócio e desempenho organizacional, sobre o que medir, métodos de 

medição, modelagem e simulação, suporte a decisões de donos e gestores de 

processos e considerações sobre sucesso. 

 

2.1.10 Metodologia Operacional de Gerenciamento por Processos 

 

Rotondaro (2010) afirma que são necessários nove passos para o 

gerenciamento por processos. 

 

1˚ Passo: Identificação do processo 
a) Baseado na estratégia da empresa e nas necessidades do cliente, identifique 

o processo a ser melhorado. 

b) Defina o processo com uma frase simples: verbo + objeto. 

2˚ Passo: Definição do responsável pelo processo 
a) Estabeleça responsabilidade pela análise e melhoria do processo. 

b) Estabeleça uma equipe, quando necessário. 

3˚ Passo: Definição das fronteiras do processo 
a) Defina fornecedores: materiais, informações, serviços, energia, mão de obra. 

b) Defina os clientes: produtos e serviços gerados para quem? 

4˚ Passo: Desenho do fluxograma do processo 
a) Identifique cada subprocesso ou células, definindo as fronteiras entre clientes 

e fornecedor. 

5˚ Passo: Estabelecimento de indicadores 
a) Indicadores de eficácia: quais os valores e sacrifícios para os clientes? 
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b) Indicadores de eficiência: quais parâmetros das atividades são importantes? 

6˚ Passo: Análise das células unitárias 
a) A atividade da célula acrescenta valor para o cliente final? Reduz o sacrifício 

do cliente final? Se a resposta for não, a atividade de ser suprimida. 

b) As informações podem vir a ser disponíveis? 

c) As decisões podem ser tomadas em níveis mais baixos? 

Realizar a atividade em nível mais baixo. 

Realizar a atividade no passo seguinte. 

d) A atividade pode ser realizada simultaneamente com outras atividades? 

Trabalhar as atividades em paralelo. 

7˚ Passo: Verificação dos indicadores 
a) Após a implantação das modificações, verifique se os indicadores mostram 

que o resultado do processo melhorou para a empresa e para o cliente. 

8˚ Passo: Normatização 
a) Fixe as modificações alterando os procedimentos ou estabelecendo novos 

procedimentos. 

9˚ Passo: Melhoria constante 
a) Analise novamente o processo. 

b) Estabeleça na empresa uma filosofia Kaizen. 

 

Existe uma lógica no gerenciamento por processo que aponta para uma 

interação entre pessoas, tecnologia e estratégia. Pessoas que trabalham em equipes 

com autonomia de decisão, liderando processos; uma tecnologia de informação 

adequada; uma estratégia que una valor entregue aos clientes, a satisfação das 

pessoas e a remuneração do capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.4 - Interação no processo entre estratégia, tecnologia e clientes. 
Fonte: Rotondaro (2010, p. 55) 

Estratégia 

Processos 

Clientes Clientes Tecnologia 

Estratégia 
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O entendimento e envolvimento desses três elementos com os processos, 

corroboram para boa prática da gestão de processo de negócio. 

 

 
 
2.2 TI E NEGÓCIOS 

 

A Tecnologia da informação, segundo Spinolae Pessoa (2010), pode ser definida 

como a utilização adequada das ferramentas de informática, comunicação e 

automação juntamente com as técnicas de organização e gestão alinhadas com a 

estratégia de negócios com o objetivo de aumentar a competitividade. 

A TI estabelece um caminho para sincronizar a implantação de novas 

tecnologias e as mudanças na estrutura e nas atividades da organização. Richard 

Walton citado por Spinolae Pessoa (2010) propõe o “triângulo estratégico” que a TI 

deve abranger, envolvendo as seguintes áreas estratégicas: negócios, organização e 

tecnologia de informação. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 2.5 - Triângulo Estratégico. 
Fonte: Spinolae Pessoa (2010, p. 89) 

 

Spinolae Pessoa (2010) mostram o detalhamento das principais fases para o 

desenvolvimento e implantação de um sistema de informação em uma organização. 

 
Fase1: Planejamento estratégico da empresa 

Estratégia 
de negócios 

Estratégia de 
TI 

Estratégia de 
organização 
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A alta administração define a missão da empresa (seu proposito mais amplo) e 

os seus objetivos estratégicos de longo prazo. Esses objetivos são desdobrados para 

as áreas funcionais da empresa. Um maior detalhamento, no plano tático, define as 

metas de cada área funcional, ou seja, resultados quantificados que se esperam atingir 

para cada um dos objetivos. O detalhamento dessas metas define os desafios a serem 

buscados pelos colaboradores no plano operacional. 

Fase 2: Planejamento estratégico da informação 
Os analistas baseiam-se no planejamento estratégico e estabelecem, em 

comum acordo com a alta administração, as diretrizes para o uso estratégico da 

informação e da tecnologia (como podem contribuir para atingir os objetivos da 

empresa). Desenvolvem-se diagramas que representam a estrutura da empresa, seus 

objetivos e as informações necessárias. São também definidas prioridades no 

desenvolvimento de sistemas. 

Fase 3: Análise da área de negócio 
Define e modela os processos necessários para operar uma área específica de 

negócios, como esses processos se interrelacionam e que dados são necessários. É 

desenvolvido separadamente em cada área. Nessa atividade, define-se o que é e o 
que faz o sistema. 

A prototipação pode ser utilizada. Trata-se da criação de um modelo do sistema 

que será implementado. Serve para que os usuários avaliem as decisões já tomadas e 

contribuam para seu detalhamento. 

Fase 4: Projeto do sistema 
Define uma solução conceitual para o sistema a ser implementado, ou seja, 

como será o sistema em termos de arquitetura, dados e procedimentos. A solução final 

é fruto de um processo de refinamento sucessivos de cada um desses elementos. 

Nessa atividade, exerce um papel preponderante a modelagem dos dados, que é a 

base para toda a estrutura dos serviços do sistema. 

Fase 5: Construção do sistema 
Implementa o sistema em linguagem de computador para que possa ser 

colocado em operação. 

Fase 6: Implantação do sistema 
Reúne os diversos componentes do sistema (equipamentos, software, pessoas) 

de maneira gradual e sistemática, estabelecendo passos seguros para a sua integral 

operação no ambiente do usuário. A implantação final é fruto de um planejamento 

realizado antecipadamente, no início das atividades de desenvolvimento do SI. 
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Fase 7: Manutenção do sistema 
A manutenção reúne todas as atividades relacionadas a mudanças no SI. As 

principais causas de mudanças são: 

• correção de erros; 

• adaptação (a novos ambientes operacionais ou devidas a mudanças em 

legislação, em critérios corporativos ou ainda na estrutura organizacional); e 

• aperfeiçoamento do sistema (inclusão de novas funções, mudança de interfaces 

etc.). 

Quando alinhamos TI aos negócios da empresa, passamos a usar os recursos 

computacionais de forma estratégica, fazendo com que seus tomadores de decisões 

estejam à frente dos seus concorrentes. Mas é preciso que a TI entenda o seu papel 

junto à empresa e utilize uma linguagem de comunicação que lhe permita estar 

junto dos tomadores de decisões, para fazê-los entender que a TI pode tornar os 

negócios mais competitivos e, consequentemente, mais rentáveis. 

Para mostrar o seu potencial, a TI precisa mostrar resultados. Portanto é 

necessário criar uma estrutura de atendimento que corresponda às expectativas dos 

seus clientes em menor tempo possível, com eficiência, qualidade e redução de custo, 

mostrando os resultados solicitados.  Alinhar os processos de negócio à TI é uma 

forma de fazer com que as pessoas envolvidas no negócio reconheçam seu papel 

dentro da empresa. Isso porque, no mundo globalizado, não há espaço para conflitos 

internos, nem entre áreas e gestores.  

Portanto essas são as práticas que vêm sendo utilizadas nas organizações bem 

sucedidas nos dias de hoje. A TI se faz presente emtodas as empresas bem sucedidas, 

e o profissional de tecnologia deixou de ser apenas técnico paraser estrategista em 

negócios. 

O Guia BPM CBOK (2009, p.246) esclarece que 

 
O papel de profissionais de TI também está mudando, porque os requisitos 
técnicos para codificação de desenvolvimento de aplicação estão diminuindo. A 
implicação é que profissionais de TI necessitam se envolver mais na 
compreensão de estratégias de negócio e prover suporte a processos de 
negócio como parte da equipe de BPM. 

 

Tanto os profissionais da área de negócio (analista de negócio, modelador de 

processos de negócio), quanto os profissionais técnicos de TI devem entender como 
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funciona o processo de negócio. Um projeto de BPM tem que ser tocado com os dois 

lados TI e Negócio, esses profissionais devem trabalhar em conjunto para o mesmo 

objetivo. É necessário que o pessoal de TI entenda de que forma a TI poderá prover 

soluções para facilitar a gestão dos processos. 

 

 

2.3 ANÁLISE DE NEGÓCIO 

 

A Análise de Negócios é o conjunto de atividades e técnicas utilizado para servir 

como ligação entre partes interessadas no intuído de compreender a estrutura, as políticas 

e as operações de uma organização e para recomendar soluções que permitam que a 

organização alcance suas metas (GUIA BABOK, 2010). 

Para compreendermos melhor a área da Análise de Negócios, definiremos o que é 

objetivo e meta para uma organização, para que, com esses conceitos, possamos 

identificar as ações a serem executas e prover produtos e serviços de qualidade às partes 

interessadas. Muito se confude a respeito desses dois conceitos quando se faz um 

planejamento estratégico do negócio. A principal razão de se escrever as metas e os 

objetivos do negócio é procurar adequar e orientar o caminho a ser seguido para que a 

empresa esteja cumprindo sua missão em direção à sua visão. 

 

2.3.1 O que é objetivo 

 

Oliveira (2012) define que objeitvoé o alvo ou situação que se pretende alcançar. 

Aqui se determina para onde a empresa deve dirigir seus esforços. Ainda para o autor, os 

objetivos servem para as seguintes finalidades das empresas: 

• fornecer às pessoas um sentimento específico e adequado de seu papel na 

empresa; 

• dar consistência à tomada de decisão entre grande número de diferentes executivos; 

• estimular o empenho profissional e a realização baseada em resultados esperados; 

e 

• fornecer a base para o controle e as ações corretivas. 

 

No entanto, devem-se definir os objetivos do negócio para conseguir fornecer 

melhores resultados e maior envolvimento da equipe.  



41 
 

	  
 

 

 

2.3.2 O que é meta 

 

Para Oliveira (2012), meta corresponde aos passos ou etapas, perfeitamente 

quantificados, e com prazos para alcançar os desafios e os objetivos. As metas são 

decomposições dos objetivos ao longo do tempo (anos, semestres, meses). 

Segundo o GUIA BABOK (2010), a Análise de Negócios é executada para definir e 

validar soluções que atendam as necessidades do negócio, suas metas e objetivos. Para 

reforçar sua função mencionada no capítulo 3.1.5, ele é a pessoa responsável por 

desvendar as verdadeiras necessidades das partes interessadas, não simplesmente seus 

desejos explícitos. Esse costuma ter um papel central no alinhamento entre as 

necessidades de negócio e as funcionalidades desenvolvidas pela tecnologia da 

informação. 

A intenção desse tópico é apenas para se ter uma breve noção no que diz respeito à 

Análise de Negócio, uma vez que tem a preocupação em recomendar soluções que 

permitam que a organização alcance suas metas. Assim não pretendemos discorrer 

profundamente sobre as áreas de conhecimento específicas da Análise de Negócio, pois o 

enfoque da pesquisa está na Gestão de Processo de Negócio. 

 
 
2.4 ENGENHARIA DE SOFTWARE 

 

De acordo com Engholm Júnior (2010), com base na importância cada vez maior do 

software no dia a dia das empresas, devemos nos preocupar com a maneira com que ele 

agrega valor aos negócios, aumentando a produtividade e diminuindo custos. 

A principal contribuição da engenharia de software consiste no estabelecimento de 

uma disciplina de trabalho voltada para o desenvolvimento de software de alta qualidade. 

Estabelece métodos (como fazer), ferramentas (apoio automatizado ou semiautomatizado 

aos métodos das ferramentas Case) e procedimentos (sequência de aplicação dos 

métodos, produtos a serem entregues, controles etc.). O ciclo de vida de software (ou seja, 

as fases e atividades do desenvolvimento) também é estudado pela engenharia de 

software. 

Segundo Engholm Júnior (2010), utilizando-se de processos propostos no mercado 

e na engenharia de software, podemos otimizar a construção e a entrega e diminuir custos 
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de suporte relacionados aos sistemas desenvolvidos. 

De acordo com Sommerville (2007), a engenharia de software é um ramo da 

engenharia cujo foco é o desenvolvimento dentro de custos adequados de sistemas de 

software de alta qualidade. Software é abstrato e intangível. Ainda segundo o autor, o 

conceito de engenharia de software foi inicialmente proposto em 1968, em uma conferência 

organizada para discutir o que foi então chamado de ‘crise de software’. Naquela época, a 

evolução dos computadores baseados em circuitos integrados fez com que os softwares se 

tornassem grandes e complexos, até então eram pouco valorizados, produzidos 

informalmente. Isso resultava em anos de atrasos, com software insatisfatório e não 

confiável, ou seja, o desenvolvimento de software estava em crise. 

Assim, de acordo com Sommerville (2007), os custos de hardware estavam caindo, 

enquanto os custos de software aumentavam rapidamente. Novas técnicas e métodos 

eram necessários para controlar a complexidade inerente aos grandes sistemas de 

software. Algumas dessas técnicas tornaram-se parte da engenharia de software e são 

usadas nos dias atuais. Como BPM é uma disciplina que se preocupa em definir os 

processos de uma organização que o adota, entende-se que ajudará na implantação 

dessas práticas, para desenvolvermos software com qualidade, atendendo aos desafios da 

engenharia de software. 

Para Freire (2013), o intuito da implantação BPM, na Engenharia de Software, deve 

ser a melhoria dos processos de desenvolvimento de software, para que as empresas 

possam obter os resultados esperados no negócio, ou seja, aumentar lucratividade, 

satisfação dos clientes, otimização de custos, por exemplo. 

 

 

2.5 DISCUSSÃO 

 

Apresentamos a tabela de resumo dada no Guia BPM CBOK (2009). 

 

Tabela 2.4 - Resumo da abordagem BPM em várias visões 
 
  BPM  BPMN  BPMS  Pessoas 

BPM = Gestão + Técnica + Tecnologia = Valor para o 
Cliente 

 
Fonte: Guia BPM CBOK (2009), com adaptações. 
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Fazemos a análise em que nosso enfoque é a Gestão, ou seja, BPM em si. 

Muito se fala sobre técnica (BPMN), tecnologia (BPMS) alinhada à Tecnologia da 

Informação, isso já é evidenciado. Porém queremos demonstrar que, nos dias de hoje, 

o profissional de TI também deve ser mais do que um bom técnico, pois não basta ter 

só um bom conhecimento das tecnologias, se o profissional não sabe aplicá-las para 

atender as necessidades dos seus clientes. Assim percebemos que ainda é pouco 

falado e discutindo sobre a relevância da abordagem de BPM (gestão) nessa área, 

principalmente quando refletimos sobre a formação desse profissional no mundo 

contemporâneo. 
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Capítulo	  	  

3	  
3 TRABALHOS RELACIONADOS 
 

	  

Neste capítulo apresentaremos alguns trabalhos que foram considerados 

relevantes para validaçãoda pesquisa. 

	  
 
 
 
3.1 TRABALHOS RELACIONADOS E SUAS CONTRIBUIÇÕES 

 

3.1.1 Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócio Corpo Comum de 
Conhecimento (BPM CBOK ®) 

 

O Guia BPM CBOK (2009) tem sido uma das referências usadas para enfoque 

desta pesquisa, porém aqui queremos enfatizar o Apêndice C – Rumo a um Modelo 

Curricular em BPM. Nele está justificada a necessidade de se criar um currículo 

específico de BPM. Entretanto vemos também a necessidade da abordagem da 

disciplina nas academias, e por que não nos cursos da área de TI. Assim buscamos 

alguns apontamentos desse guia, mais especificamente nesse apêndice para 

demonstrarmos a importância da abordagem de BPM nos cursos de TI, como citamos 

a seguir. 

Como os negócios continuam a tratar a globalização e o aumento da 

concorrência, as organizações estão se tornando mais colaborativas e centradas em 
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processos. Portanto as organizações têm percebido a necessidade de aprimorar as 

competências relacionadas a processos de negócio. Assim têm surgido interesse e 

necessidade de um currículo educacional comum em BPM que leve a uma certificação 

BPM. Além disso, faculdades e universidades devem também oferecer um ambiente de 

aprendizado que englobe práticas de gerenciamento de processos de negócio para o 

novo modelo de organização centrada em processos. 

Uma vez que BPM envolve várias dimensões nas organizações, tais como 

cultura, governança, problemas organizacionais, processos e tecnologia, um currículo 

BPM deve ser bem elaborado, contendo matérias de ambas as áreas, técnica e 

organizacional. Porém vemos que ainda são poucos cursos dedicados a BPM, 

principalmente nas faculdades e universidades, e os que existem variam o foco de 

abrangência. Adicionalmente, organizações que necessitam de pessoas graduadas na 

área de BPM sabem pouco sobre os programas existentes.  

Os programas que focam BPM, segundo o apêndice desse guia, darão várias 

oportunidades educacionais, desde seminários profissionais, programas de graduações 

e certificações. Programas de certificação permitem que indivíduos atualmente 

empregados apliquem rapidamente essas competências no seu local de trabalho. 

Segundo o Guia BPM CBOK (2009), as contribuições dadas para modelos 

curriculares em BPM vem do pessoal das comunidades acadêmicas e profissional, que 

têm algum grau de experiência na prática e ensino na Gestão de Processo de Negócio. 

No entanto, quando se pensa em público alvo, são destaques Instituições de ensino, 

que podem adotar todo ou parte do modelo curricular, no intuito de promover visões 

centradas em processos de negócio. Assim indivíduos tanto das áreas de negócio 

como técnicas da organização se beneficiam de um entendimento do corpo de 

conhecimento BPM e aprendizado para compartilharem um conjunto de procedimentos 

de práticas. 

Ainda segundo o Apêndice C do Guia BPM CBOK (2009), Instituições de ensino 

se beneficiam de uma estrutura de trabalho curricular em BPM para ajudá-las a se 

manterem competitivas. Alunos de graduação nesse programa obterão as habilidades 

e conhecimentos necessários. 

 

3.1.2 Pesquisa Nacional em Gerenciamento de Processos de Negócio 
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Segundo uma pesquisa feita pela ABPM BRAZIL (2013), realizada no evento 

BPM Day, em 28 de maio de 2013, em Porto Alegre-RS, 115 participantes do evento 

responderam as perguntas voltadas à gestão de processo de negócio. Porém 

destacaremos aqui somente algumas dessas questões, no intuito de evidenciar o 

enfoque da pesquisa. Portanto, baseado nesse documento, temos os dados a seguir. 

a) Questão com foco no Cargo do Profissional que respondeu a pesquisa. 

Observemos o gráfico que está ilustrado logo a seguir, em que a maioria são 

Analistas. 

 
 

Figura 3.1 - Cargo do Profissional respondente 
Fonte: ABPM Brazil (2013). 

 

b) Questão com foco em como sua organização entende, hoje, o Gerenciamento de 

Processo de Negócio (BPM). 
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Figura 3.2 - Como a organização entende hoje, BPM. 
Fonte: ABPM Brazil(2013). 

 

A maioria respondeu que BPM é uma abordagem para melhoria e gestão do 

desempenho organizacional. 

 

c) Questão com foco se existe um escritório ou área formal responsável pelo 

Gerenciamento de Processo de Negócio na Organização. 

 
Figura 3.3 - Escritório ou área responsável por BPM. 
Fonte: ABPM Brazil (2013). 

 

E a maioria respodeu que sim. 
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d) Questão com foco se existe um escritório ou área formal, a que está subordinado. 

 
Figura 3.4 - Escritório ou área formal, a qual BPM está subordinado. 
Fonte: ABPM Brazil(2013). 

 

Esse foco ou área é apontado pela maioria dos respondentes que é a área de 

Tecnologia da Informação. 

 

e) Questão com foco em qual(is) componente(s) dessa(s) ferramenta(s) são utilizados. 
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Figura 3.5 - Componente utilizada. 
Fonte: ABPM Brazil(2013). 

 

A modelagem é o componente por que começamos a gestão por processo na 

empresa. Construímos o modelo da estrutura organizacional e logo passamos para a 

modelagem dos processos, para validarmos o projeto, testando suas reações sob 

diversas condições, e para certificar que seu funcionamento atenderá aos resquisitos 

estabelecidos (VALLE et al., 2011). 

Concluindo, tanto os apêndices do Guia BPM CBOK (2009), como a Pesquisa 

Nacional de Gerenciamentos de Negócio (2013) pertencentes a ABPM, referenciados 

aqui, são dados que a pesquisa considera comprobatórios para comprovarmos que 

BPM está evoluindo e que sua abordagem se faz necessária, seja nas organizações 

como nas academias, e que a TI esteja alinhada aos negócios. 
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3.1.3 Recomendações Curriculares da ACM (Association for Computing 
Machinery) 

 

Devido ao campo de computação evoluir constantemente, novas disciplinas 

emergem e são atualizados relatórios apontando novas disciplinas de computação. 

Assim observamos as recomendações da Associação de Profissionais em Computação 

reconhecida mundialmente, ACM, aos currículos da Tecnologia da Informação, feitos 

quanto ao campo de processo organizacional, ou seja, quanto à abordagem de Gestão 

de Processos de negócio nos dias atuais na área de TI. 

A ACM, por ser a maior organização educacional do mundo relacionada à 

computação e à tecnologia, está dividida em vários grupos de interesse e organiza 

diversas atividades de computação. Surgiu na década de 40 e, juntamente com as 

principais sociedades científicas e profissionais da computação, tem se esforçado para 

elaborar recomendações curriculares atualizadas, atendendo as mudanças da área da 

Tecnologia da Informação.  

Segundo o Relatório de Currículo da Computação elaborado pela ACM (2008, p. 

113-114), sobre as recomendações da abordagem de processos de negócio, têm-

sealgumas especificações (SIA. Contexto Organizacional), como é mostrado a seguir. 

Integração de Sistemas e Arquitetura (SIA) - 21 horas centrais. 

SIA. Requisitos 

SIA. Aquisição e Origem 

SIA. Integração e Implantação 

SIA. Gerenciamento de Projetos 

SIA. Teste e Garantia da Qualidade 

SIA. Contexto Organizacional 

SIA. Arquitetura 

 

Um dos papéis do profissional de TI é projetar e construir sistemas e integrá-los 

em uma organização. Essa área de conhecimento desenvolve as habilidades para 

reunir requisitos, avaliar e integrar componentes em um único sistema e, finalmente, a 

validação do sistema. Aborda também os fundamentos do projeto gestão e a interação 

entre as aplicações de TI e processos organizacionais. 

 
SIA. Contexto Organizacional 
Tempo de cobertura núcleo mínimo: 1 hora 
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Tópicos: 

Os processos de negócio 

Ambiente de TI 

A cultura organizacional 

 

Resultados de aprendizagem principais. 

1. Discutir a relação entre os processos de negócio e integração de sistemas. 

2. Discutir a necessidade de tornar o ambiente de TI atual em conta na definição de 

uma arquitetura de sistemae na integração de sistemas. 

3. Discutir a importância da cultura organizacional em qualquer projeto de integração 

do sistema. 

 

Resultados de aprendizagem avançados. 

1. Explicar como os processos de negócio influenciam na arquitetura do sistema. 

2. Explicar por que os processos de negócio podem ter de mudar como resultado de 

um projeto de integração de sistemas. 

3. Explicar como a infra-estrutura de influências da arquitetura do sistema atual de TI e 

integração de sistemas. 

4. Explicar por que é crucial para levar a cultura organizacional em conta no 

planejamento e execução de umprojeto de integração do sistema (ACM, 2008, p. 113-

114). 

Em 20 de dezembro de 2013 foi publicado um novo Relatório de Currículo da 

Computação pela ACM/IEEE-CS (CS2013), este volume que é o Currículo da Ciência 

da Computação 2013, representa uma revisão abrangente. As diretrizes CS2013 

incluem um corpo redefinido de conhecimento, um resultado de repensar os 

fundamentos necessários para um currículo de Ciência da Computação. Ele também 

procura identificar exemplos de cursos e programas reais para fornecer orientações 

concretas sobre a estrutura e desenvolvimento curricular em uma variedade de 

contextos institucionais. 

 

O desenvolvimento de diretrizes curriculares para a Ciência da Computação tem 

sido sempre um desafio, dada a rápida evolução e expansão do campo. A crescente 

diversidade de temas potencialmente relevantes para uma educação em Ciência da 

Computação e da crescente integração da computação com outras disciplinas criam 

desafios específicos para este esforço (ACM/IEEE-CS, 2013, p. 10). 
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Esses volumes são atualizados regularmente com o objetivo de manter os 

currículos da computação modernos e relevantes. O último volume curricular completo 

de Ciência da Computação foi lançado em 2001, e um outro reexame intercalar foi 

concluído em 2008, neste foi apontado que um dos resultados de aprendizagem 

avançados é: explicar como os processos de negócios influenciam na arquitetura do 

sistema. 

Portanto temos os relatórios ACM (2008) e ACM/IEEE-CS(2013) como um dos 

trabalhos ricos em contribuição para validarmos o foco da pesquisa, em que buscamos 

demonstrar a necessidade de se ter novos olhares para os curso de TI, com  a inserção 

de disciplinas que tragam para seus alunos formas de prepará-los adequadamente 

para a força de trabalho de uma forma mais holística do que simplesmente transmitir 

fatos técnicos. 
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Capítulo	  	  

4	  
4 METODOLOGIA 
 
 

 

Neste capítulo apresentamos os procedimentos metodológicos utilizados 

nesta pesquisa. Iniciamos com a abordagem de pesquisa e os instrumentos utilizados 

para análise. Em seguida, é explicado como foi realizada a coleta de dados como os 

dados foram tratados. No capítulo 5 e 6, apresenta-se uma breve discussão sobre os 

resultados, logo em seguida é mostrada a validade e as limitações da pesquisa. 

 

 

4.1 INSTRUMENTO DA PESQUISA/COLETA DOS DADOS 

 

Foi feito um questionário online, no Google Docs, para sabermos dos egressos dos 

cursos de TI se são abordados os conceitos de BPM no curso, e se, para eles, há uma 

sintonia entre o que é ensinado nos IES (Instituições de Ensino Superior), sobre as 

necessidades de mercado, e o uso prático de Gestão de Processos de Negócio. 

Utilizou-se, primeiramente, pesquisa bibliográfica por acharmos interessante 

buscarmos fontes já publicadas sobre o assunto, de forma que explorássemos as 

bibliografias pertinentes ao tema em questão, assim como outros assuntos próximos ao 

tema e que possam dar embasamento, melhor visão e atendimento aos objetivos da 

pesquisa. A revisão bibliográfica serviu também para sabermos em que estado se encontra 

atualmente o problema, que pesquisas já foram realizadas a respeito, entre outros. Para 

Lakatos e Marconi (2010), a pesquisa bibliográfica tem a finalidade de colocar o 
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pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre 

determinado assunto. Dessa forma, ela não é mera repetição, mas propicia o exame de um 

tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras. 

Já com a técnica do questionário teve-se o propósito de recolher opiniões dos 

profissionais já formados em curso da área de TI. O objetivo foi sabermos suas visões, qual 

a importância da abordagem de gestão de processo de negócio nos dias de hoje, dentro 

das organizações, e como foi essa abordagem nos seus cursos. O questionário foi 

composto de oito questões fechadas. 

Para Severino (2007), o questionário é um conjunto de questões que se destina a 

levantar informações escritas por parte dos sujeitos pesquisados, com vistas a conhecer 

sua opinião. Teve-se a preocupação de se elaborar um questionário sucinto, fechado e 

objetivo, no intuito de evitar dúvidas, ambuiguidades, respostas lacônicas, insuficientes. 

Portanto foi dada aos respondentes a opção de se escolher uma respostaentre as opções 

predefinidas. Tivemos a fase de pré-teste, em que o mesmo foi previamente testado, com 

um pequeno grupo de pessoas, antes de sua aplicação, para avaliarmos, revisarmos e 

ajustarmos melhor o questionário de um modo geral, e a ferramenta utilizada nele. 

 

 

4.2 UNIVERSO DA PESQUISA 

 
Primeiramente iremos mostrar qual o cenário do Mercado de Tecnologia da 

Informação no Brasil, e depois relatarmos sobreo quantitativo da pesquisa com o 

questionário no Google Docs. 

 
Segundo o Fórum de TI – CEOS e CIOS promovido pela Amcham-São Paulo, em 25 

de novembro de 2010, a TI emprega em torno de 1,2 milhão de pessoas no País, sendo 

400 mil nas empresas da cadeia desenvolvedora e o restante em companhias de 

segmentos variados, em seus departamentos próprios.  “Em dez anos, precisaremos do 

dobro  de profissionais. A academia e as empresas têm de unir esforços e há necessidade 

de se criarem planos de carreira”, afirmou Paulo Marcelo Lessa Moreira, vice-presidente da 

CPM Braxis de serviços de TI. 

 
Marco Stefanini, presidente da Stefanini IT Solutions, analisou que “As soluções têm 

de dar conta de amarrar o ‘novo’ ao legado dentro das companhias”. Ou seja, a 

modernização tecnológica deve ser feita com critério, agregando valor às operações. Para 

filtrar ideias, ele destacou que a empresa mantém centros de inovação em parceria com 
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universidades e um programa de inovação envolvendo seus 14 mil funcionários, sendo 

8.500 no País e o restante no exterior. 

 E de acordo com a AlgarTech a área de Tecnologia da Informação (TI) é um dos 

setores que mais sofrem com a escassez de mão de obra qualificada atualmente. Pois 

segundo um estudo da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (Brasscom), ela poderá apresentar falta de pelo menos 45 mil profissionais. 

Já agora em 2014. A pesquisa mapeou o mercado de trabalho do setor em oito Estados 

brasileiros – São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Paraná, Minas Gerais, Bahia, 

Pernambuco e Rio Grande do Sul – e concluiu que haverá uma demanda de 

aproximadamente 78 mil profissionais de TI nos próximos três anos. No entanto, há uma 

previsão de formação de apenas 33 mil novos profissionais nos cursos superiores de 

tecnologia e computação.  

Sobre o perfil dos profissionais da área de tecnologia da informação, para Marcelo 

Rodrigues de Sousa, professor da Faculdade de Computação e coordenador do Núcleo de 

Gestão da Inovação da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), estes são 

caracterizados por sua paixão por tecnologia, em todas as formas. “Espera-se uma pessoa 

curiosa, com perseverança, vontade de crescimento, visão aberta do mundo e, sobretudo, 

comprometimento com o trabalho. Nos cursos de formação superior são desenvolvidas 

várias habilidades necessárias ao sucesso profissional, dentre elas a capacidade de 

aprender a aprender é, sem dúvidas, a mais importante”, explicou Marcelo. 

São também importantes a capacidade de se relacionar de forma horizontal e 

vertical, a capacidade de trabalhar em equipe, flexibilidade, comunicação eficaz, uma 

iniciativa perseverante e ser, acima de tudo, multitarefa. A flexibilidade é considerada uma 

das competências mais relevantes no futuro, em que o profissional deverá estar sempre 

preparado para mudanças e, mais do que isso, ser o próprio agente de mudanças, capaz 

de aprender e desaprender as coisas de forma muito rápida. 

Quanto à pesquisa no Google Docs, os 181 respondentes pertenciam aos 

variados cursos de TI, ofertados no Brasil, como: Ciência da Computação, Engenharia 

da Computação, Sistema de Informação, Licenciatura em Computação, Tecnólogo em 

Processamento de Dados, Tecnologia em Sistemas para Internet, Tecnologia em 

Análise de Sistemas, Bacharelado em Informática, Tecnologia de Desenvolvimento de 

Software, entre outros, oferecidos em vários estados do Brasil. Ou seja, tivemos 

respostas de egressos de curso de Ciência da Computação da UFMT – Cuiabá/MT, 

UFT – Palmas/TO, UFPE – Recife/PE, UNICAP – Recife/PE, UFAL – Maceió/AL, UFPI 

– Parnaíba/PI, Faculdade Anhanguera de Bauru/SP, UERJ – Rio de Janeiro/RJ, UFMA 
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– São Luís/MA, Facvest – Lages/SC, Centro Universitário do Pará – Belém/PA, UFPB e 

Unipe – Centro Universitário de João Pessoa – João Pessoa/PB; do curso de Sistemas 

de Informação da PUC Campinas/SP, CEULP-ULBRA – Palmas/TO, FACID – 

Teresina/PI, UNP – Natal/RN, Universo – Recife/PE, Universidade Estadual de Goiás – 

Ceres/GO, Universidade Vila Velha em Vila Velha/ES, Universidade Estadual de 

Montes Claros em Montes Claros/MG, FASETE – Salvador/BA, Universidade 

Tiradentes – Aracaju/SE; do curso de Engenharia da Computação, da Universidade 

Federal do Vale do São Francisco, Juazeiro/BA, da UFPE, Recife/PE, entre outros 

cursos e cidades. Desses, 60% trabalham na área de TI há mais de 5 anos, 41% são 

especialistas, 36% graduados, 19% mestres, 4% doutores,  e a maioria  concluíram o 

seu curso entre os anos de 2006 a 2011. 

Como podemos ver, há umadiversidade de cursos na área de Tecnologia da 

Informação oferecidos no Brasil. Entre eles, apresentaremos um resumo da 

denominação dos quatros cursos da subárea da informática, baseado na consulta 

pública dos referenciais dos cursos das áreas de Ciências Exatas e da Terra, 

apresentados no portal do MEC, são eles: Bacharelado em Sistemas de Informação, 

Bacharelado em Ciências da Computação, Engenharia de Computação, Licenciatura 

em Informática, além dos Cursos Superiores de Tecnologia, CST, que estão no 

Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia. 

A SBC, Sociedade Brasileira de Computação, tem discutido questões 

pertinentes à formação de pessoal qualificado na área de Computação e Informática. 

Tem também discutido diretrizes curricularessobre a profissão, investido em currículos 

de referência e realizado vários eventos na área de educação dos cursos de TI. 

De acordo as diretrizes do “Currículo de Referência da SBC para cursos de 

Graduação em computação e Informática”, os cursos da área estão divididos em quatro 

grandes categorias, não equivalentes entre si: 

• os cursos que têm predominantemente a computação como atividade fim; 

• os cursos que têm predominantemente a computação como atividade meio; 

• os cursos de Licenciatura em computação; e 

• os cursos de Tecnologia (cursos sequenciais). 

 

Os cursos que têm a computação como atividade fim visam à formação de 

recursos humanos para o desenvolvimento científico e tecnológico da computação. Os 

egressos desses cursos devem estar situados no estado da arte da ciência e da 

tecnologia da computação, de tal forma que possam, ou continuar suas atividades na 
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pesquisa, promovendo desenvolvimento científico, ou aplicar os conhecimentos 

científicos, promovendo o desenvolvimento tecnológico. Esses cursos são 

denominados de Bacharelado em Ciência da Computação ou Engenharia de 

Computação. Os cursos de Licenciatura em Computação visam a formar educadores 

para ensino médio em instituições que introduzem a Computação em seus currículos. 

Os cursos de Tecnologia, nos termos da legislação, são cursos de nível superior 

que visam a atender necessidades emergenciais do mercado de trabalho e, por isso, 

são de curta duração. De acordo com Catálogo de Nacional de Cursos Superiores de 

Tecnologia (2010), os graduados nos cursos superiores de tecnologia denominam-se 

tecnólogos. São profissionais de nível superior com formação para a produção e a 

inovação científico-tecnológica e para a gestão de processos de produção de bens e 

serviços. 

Já os cursos que têm a computação como “atividade meio” visam à formação de 

recursos humanos para desenvolver e aplicar tecnologias da computação na solução 

de problemas e questões da sociedade e, em particular, das organizações.  

Verifica-se que os cursos com maior abrangência para o estudo de Gestão de 

Processos de Negócio seriam os cursos de Sistemas de Informação (bacharelado) e 

Tecnologia em Gestão da Informação (tecnológico), pois têm como grande parte das 

suas características a preocupação em atender as tendências mercadológicas, e BPM 

faz parte dessa tendência do mercado atual. Porém isso não impede que os demais 

cursos da área da computação ofertem o estudo de gestão de processos em seus 

currículos. 

Ou seja, não importa o curso de TI ser de atividade fim (bacharelado, 

engenharia, licenciatura) como: Ciência da Computação, Sistema de Informação, 

Engenharia de Computação e Licenciatura em Informática, ou de atividade meio 

(tecnólogo), como: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia 

em Gestão de Tecnologia da Informação. Essas denominações são adotadas aos 

cursos da subárea de Informática, pelo MEC, em Consulta Pública do Referencial de 

Curso. Todos esses cursos formarão profissionais com aptidões para o 

desenvolvimento de sistemas computacionais, independentemente do paradigma e 

metodologias adotados. Portanto não fizemos filtragem quanto à denominação dos 

cursos de TI na análise da pesquisa, considerando a importância de se abordar BPM, 

assim como já é abordada a Engenharia de Software na formação desses profissionais. 

Contudo lembramos também que a ACM (Association for ComputingMachinery) 

observa que um dos papéis do profissional de TI é projetar e construir sistemas e 



58 
 

	  
 

integrá-los em uma organização. Essa área de conhecimento desenvolve as 

habilidades para reunir requisitos para avaliar e integrar componentes em um único 

sistema e, finalmente, a validação do sistema. Ele também aborda os fundamentos do 

projeto de gestão e a interação entre as aplicações de TI e processos organizacionais. 

Podemos observar a seguir o perfil de egressos de um dos cursos de TI, para 

melhor entendermos as características dos egressos desses cursos e, assim, 

demonstrar a preocupação de se abordar BPM, para esse público, que tem viés voltado 

para lidar com projetos de soluções. 

O Referencial do Curso de Engenharia da Computação, apresentado pelo MEC, 

define o Perfil do Egresso Engenheiro de Computação: profissional de formação 

generalista, que atua na Informática Industrial e de Redes Industriais, Sistemas de 

Informação Aplicados à Engenharia, Sistemas de Computação e Computação 

Embarcada. Especifica, desenvolve, implementa, adapta, industrializa, instala e 

mantém sistemas computacionais, bem como perfaz a integração de recursos físicos e 

lógicos necessários para o atendimento das necessidades informacionais, 

computacionais e da automação de organizações em geral. Além disso, projeta, 

desenvolve e implementa equipamentos e dispositivos computacionais, periféricos e 

sistemas que integram hardware e software; produz novas máquinas e equipamentos 

computacionais; desenvolve produtos para serviços de telecomunicações, como os que 

fazem a interligação entre redes de telefonia. Planeja e implementa redes de 

computadores e seus componentes, como roteadores e cabeamentos. Coordena e 

supervisiona equipes de trabalho, realiza estudos de viabilidade técnico-econômica, 

executa e fiscaliza obras e serviços técnicos; e efetua vistorias, perícias e avaliações, 

emitindo laudos e pareceres. Em suas atividades, considera a ética, a segurança, a 

legislação e os impactos ambientais. 

Segundo Paim e outros (2009), a gestão de processos pode ser definida a partir 

de grupos de tarefas que são importantes para: 

1) projetar como os processos devem ser realizados; 

2) gerenciar esses processos no dia a dia; 

3) promover aprendizado e evolução dos processos. 

 

Essa premissa implica ampliação e organização do tema gestão de processos, 

fazendo-o migrar dos conceitos de melhoria e controle para os conceitos de 

coordenação e aprendizagem. Dessa forma, a gestão de processos pode ser melhor 
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entendida e, consequentemente, estudada pela academia e, também, ser internalizada 

pelas organizações e pelos profissionais que nelas trabalham. 

 

 

4.3 PARTICIPANTES / AMOSTRA ESCOLHIDA 

 

Para atendermos os objetivos da pesquisa, escolhemos trabalhar com egressos 

dos cursos de TI, profissionais com formação acadêmica, para termos uma visão da 

relevância da abordagem de BPM nesses cursos superiores, com a preocupação de 

prepararmos melhor esses profissionais antes de entrarem no mercado de trabalho. 

Até porque eles têm abrangência muito grande na atuação da sua profissão, ou seja, 

poderão exercer vários papéis dentro da organização, ao mesmo tempo, ou assumir 

um papel específico, porém com conhecimento para outros papéis. 

Algumas funções, pessoas e ou papéis já tratados do tópico 2.1.5 deste 

trabalho, que poderão ser exercido pelos profissionais de TI, também são evidenciados 

no perfil dos egressos de algumas IES, como no curso de Sistema de Informação da 

Faculdade Paraíso – CE. Entre as funções que os egressos poderão exercer no 

mercado de trabalho, podemos destacar as seguintes: Programador de computadores; 

Analista de sistemas; Administrador de banco de dados; Administrador de redes; 

Consultor em sistemas de informação; Consultor em automação de sistemas 

organizacionais; Administrador de empresas (com enfoque em sistemas de 

informação); Gerente de TI; Engenheiro de software; Gerente de projetos de 

automação de sistemas; Consultor em tecnologias da informação e sociedade; 

Consultor em projetos de segurança de informações. 

Ao todo tivemos 191 respondentes na pesquisa aqui aplicada. Desses, os dois 

primeiros foram excluídos, sendo essas respostas dadas apenas como teste, e os oito 

primeiros registros são descartados por fazerem parte do pré-teste, feito para análise 

do questionário e da ferramenta. Portanto trabalhamos com um total de 181 

respondentes, a 8 questões fechadas. Dessas 8 questões, foram analisados: o nível de 

formação, o período que finalizou o curso, o curso cursado, tempo de experiência que 

trabalhou ou trabalha na área de TI, local onde fez o curso, pretensão de trabalho com 

gestão de processos, importância da gestão de processo de negócio para suas 

atividades profissional e relação quanto ao que foi ensinado no curso e as práticas de 

mercado. 
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Dos respondentes, 93% já trabalham na área de TI há mais de 1 ano, 65% têm a 

gestão de processo de negócio para sua atividade profissional como muito importante. 

Outra análise a ser feita é quanto à experiência com a gestão de processos de negócio, 

ou seja, 67% já trabalhou, trabalha ou pretende trabalhar com a gestão de processo. 

Porém, quanto ao que foi ensinado sobre gestão de processos de negócio nos seus 

cursos, 96 respondentes (51%) acham que o que foi ensinado serve como base, mas 

necessita de maior aprofundamento para que esses conhecimentos possam ser 

aplicados nas práticas de mercado. 

Assim consideramos que um profissional de Tecnologia da Informação que está 

hoje na função de gestor de TI e antes teve uma formação extremamente técnica, 

agora tem de se preocupar em capacitar-se também em gestão de processo, para 

melhorar sua eficiência e eficácia na sua área. Vemos que agora ele tem de entender 

mais da gestão de negócio para poder compreender, visualizar as oportunidades de 

negócio, e saber de que forma a TI pode participar na exploração dessas 

oportunidades. 

 

4.4 RANKING DAS MELHORESUNIVERSIDADES DO CURSOS DE CIÊNCIA DA 

COMPUTAÇÃO 

 
Segundo o RUF, Ranking Universitário Folha 2013, as dez melhores 

Universidades do Curso de Ciencência da Computação, pela avaliação do mercado 

são, conforme figura 4.1. 

 

1º Universidade de São Paulo 
(USP)  

SP 

2º Centro Universitário Una (UNA)  MG 

2º Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS)  

RS 

2º Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho 
(UNESP)  

SP 

2º Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC)  

SC 
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2º Universidade de Brasília (UNB)  DF 

2º Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE)  

PE 

2º Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro (UERJ)  

RJ 

2º Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro (PUC-RIO)  

RJ 

2º Universidade Federal do Ceará 
(UFC)  

CE 

 
Figura 4.1 – As dez melhores pela avaliação do mercado. 
Fonte: Folha de S.Paulo(2013). 

 

Já as dez melhores pela avaliação de ensino, são as seguintes, conforme figura 

4.2. 

1º Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS)  

RS 

2º Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ)  

RJ 

3º Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE)  

PE 

4º Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP)  

SP 

5º Universidade de São Paulo (USP)  SP 

6º Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG)  

MG 

7º Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC)  

SC 

8º Universidade Federal de Campina 
Grande (UFCG)  

PB 
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9º Universidade Federal de Pelotas 
(UFPEL)  

RS 

10º Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro (PUC-RIO)  

RJ 

 
Figura 4.2 – As dez melhores pela avaliação de ensino. 
Fonte: Folha de S. Paulo (2013). 

 

De acordo com os dados das figuras acima do ranking das dez melhores 

universidades de Ciência da Computação, pelas avaliações de ensino e mercado vimos 

que nem todas essas universidades abordam Gestão de Processos de Negócio em 

seus currículos, seja no curso de Ciência da Computação e ou Sistema de Informação. 
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Capítulo	  	  

5	  
5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

	  

Neste capítulo abordaremos a análise dos dados coletados da pesquisa, com 

a intenção de verificar a importância da abordagem da Gestão de Processo de 

Negócio, BPM, nos cursos acadêmicos da área de TI. 

	  
 
5.1 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Esse subitem trata da análise do questionário aplicado no Google Docs para 

avaliarmos a sintonia entre os cursos de TI e as necessidades de mercado 

relacionadas ao ensino e uso prático de Gestão de Processos de Negócio. O 

questionário esteve disponível por 37 dias (de 20/4/2013 a 27/5/2013), online, para os 

respondentes. Logicamente não foi possível atingir todosos profissionais de Tecnólogia 

em Informação existentes no Brasil. A estimativa do número destes profissionais chega 

em torno de mais de 1,2 milhão no país. O nosso questionário foi enviado para 

algumas listas destes profissionais como (Intituições de Ensino, Universidades, Orgão 

do Governo, Associações de Profissionais, entre outros). 

As perguntas foram formuladas de tal maneira que pudessem ser evidenciados 

os pontos a seguir expostos. 

 

I – Para saber a titulação dos respondentes. A pergunta realizada foi: 

a) Qual o seu nível de formação na área de TI? 
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Gráfico 5.1 - Resultado Nível de Graduação 
Fonte: autoria própria 

 

Do total de respondentes (181), 36% ainda são graduados e 41% especialistas. 

A maioria, 77%, não possui mestrado ou doutorado, conforme ilustrado no gráfico 1. 

Esses índices, mesmo não sendo específicos para análise quanto à abordagem de 

BPM nas academias, nos remete quanto à questão de que BPM vem sendo abordado 

na maioria dos casos em nível de certificação, para melhor preparar as pessoas que só 

tiveram uma graduação e não têmuma preparação mais aprofundadana academia 

sobre o assunto. 

 

II – Essa questão teve a preocupação de saber há quanto tempo esses 

respondentes estão atuando na área de TI, no mercado. A pergunta realizada foi: 

b) Você trabalha na área de TI há quantos anos? 

Doutores	  
4%	  

Mestres	  
19%	  

Especialistas	  
41%	  

Graduados	  
36%	  

Nível	  de	  Graduação	  
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Gráfico 5.2 - Resultado de Quantos anos trabalha na TI 
Fonte: autoria própria 

 

Conforme Gráfico 2, a maioria dos respondentes, 60%, já trabalha há mais de 5 

anos, o que nos mostra que é um público experiente na área de TI. 

 

III – No intuito de saber qual curso feito pela maioria dos respondentes, a 

pergunta realizada foi: 

c) Qual curso de TI você fez? 

 

 
Gráfico 5.3 - Resultado do Curso cursado. 
Fonte: autoria própria 

 

Como visto, os índices mostram que a maioria dos respondentes (181) que a 

pesquisa conseguiu atingir foram egressos do curso de Ciência da Computação. 

Mais	  de	  5	  
anos	  
60%	  

1	  a	  5	  anos	  
33%	  

Menos	  de	  1	  ano	  
7%	  

Quantos	  anos	  trabalha	  na	  TI	  

Ciência	  da	  
Computação	  

34%	  

Engenharia	  da	  
Computação	  

6%	  

Sistema	  de	  
Informação	  

27%	  

Licenciatura	  
em	  

computação	  
1%	  

Outros	  
32%	  

Curso	  
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IV – Nessa pergunta, procuramos saber há quanto tempo os respondentes 

finalizaram suas graduações na área de TI. A pergunta realizada foi: 

d) Quando finalizou a graduação de TI? 

 

 
Gráfico 5.4 - Resultado de quando finalizou a graduação na área de TI. 
Fonte: autoria própria. 

 

A maioria dos respondentes, um total de 71%, finalizou seus cursos depois de 

2006, período em que Howard Smith e Peter Fingar lançaram o livro “Business Process 

Management: ThirdWave”, com os conceitos de Gerenciamento de Processos de 

negócio. Assim consideramos que BPM já poderia ser um assunto de domínio para 

maioria desses respondentes, se os mesmo fossem bem enfatizados em seus cursos. 

 

V – O intuito dessa questão era saber se os respondentes já trabalharam, 

trabalham, ou pretendem trabalhar com BPM. A pergunta realizada foi: 

e) Você já trabalhou, trabalha ou pretende trabalhar com Gestão de Processos? 

Depois	  de	  2011	  
23%	  

	  De	  2006	  a	  2011	  
48%	  

De	  2000	  
a	  2005	  
29%	  

Antes	  de	  2000	  
0%	  

Quando	  finalizou	  a	  graduação	  na	  
área	  de	  TI?	  



67 
 

	  
 

 
Gráfico 5.5 - Resultado Se já trabalhou, trabalha ou pretende trabalhar com a gestão de processos. 
Fonte: autoria própria 

 

Em um índice de 67%, que é a maioria destes respondentes, respondem que já 

teve, tem ou pretende ter experiência com BPM, ou seja, trabalham ou querem 

trabalharr nesta área. 

 

VI – Fomos saber o nível de importância de BPM considerado por esses 

profissionais que atuam na área de TI. A pergunta realizada foi: 

f) Qual a importância de processos de negócio para sua atividade profissional? 

 

 
Gráfico 5.6 -Resultado sobre a importância de BPM, na atividade profissional 
Fonte: autoria própria 

SIM	  
67%	  

NÃO	  
33%	  

Se	  já	  trabalhou,	  trabalha	  ou	  pretende	  
trabalhar	  com	  gestão	  de	  processos?	  

Muito	  
Importante	  

65%	  

Importância	  
Moderada	  

26%	  

Irrelevante	  
9%	  

Qual	  a	  importância	  de	  BPM	  para	  sua	  
aLvidade	  profissional?	  
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Os profissionais de TI que responderão a esta pesquisa que formaram e estão 

no mercado de trabalho, evidenciaram que BPM é muito importante para suas 

atividades profissionais. 65% dos respondentes deixaram registrada essa opinião. 

Lembramos que a pesquisa foi aplicada para os egressos dos cursos da área de TI, e 

que em momento algum limitamos a responderem as questões somente pessoas que 

conhecessem ou trabalhassem estritamente com Gestão de Processos de negócio. 

Fomos buscar opiniões de profissionais de TI com ou sem nenhum conhecimento de 

BPM, para que os mesmos ficassem à vontade quanto ao registro de suas impressões 

nesse assunto, ou seja, respondendo positivamente ou negativamente as questões ou 

ainda não participando da pesquisa. 

 

VII – Para a análise da relação entre o que o respondente aprendeu em seu 

curso sobre gestão de processo e como são as práticas dessa abordagem no mercado 

de trabalho, a pergunta realizada foi: 

g) Qual a relação entre o que você aprendeu sobre gestão de processos 

durante seu curso de graduação e as práticas do mercado? 

 

 
Gráfico 5.7 - Resultado sobre a relação entre o que se aprendeu sobre gestão de processos com as 
práticas de mercado. 
Fonte: autoria própria 

 

Essa questão e os índices aqui evidenciados nos remetem ao fato de que não se 

estuda ou ainda é pouco estudado sobre gestão de processos na área de TI, pois 51% 

destes respondentes veem que o que foi ensinado necessita de maior aprofundamento 
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o	  que	  foi	  ensinado	  serve	  como	  base,	  mas	  
necessita	  de	  maior	  aprofundamento	  para	  que	  
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o	  que	  foi	  ensinado	  tem	  muita	  aplicação	  práUca	  
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para que seja aplicado no mercado de trabalho, e 34% responderam que não tiveram 

disciplinas relacionadas à gestão de processos de negócio. Ou seja, maioria dos 181 

respondentes, aponta que,quando existe estudo de BPM nesses cursos, ainda assim, 

não são suficientes para atenderem as práticas de mercado. 

 

5.2 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE ALGUNS CURRÍCULOS QUANTO A 

ABORDAGEM DE BPM 

 
Das dez universidades que aparecem no ranking de melhores Universidades do 

Brasil, segundo o Ranking Universitário Folha 2013 (RUF), tanto a USP como a UFPE, 

ofertam os cursos de Ciência da Computação, Engenharia da Computação e Sistema 

de Informação na área de TI, sendo que no Curso de Sistema de Informação de ambas 

as Universidades, há neste curso maior evidência em seus currículos quanto a 

abordagem de Gestão de Processo de Negócio, como é demonstrado a seguir  

conforme documentos onlines expostos em suas páginas. 

 

5.2.1 Estrutura Curricular da EACH/USP (Bacharelado em Sistema de Informação) 

Escola de Artes, Ciências e Humanidades 
 

Curso: Bacharelado em Sistemas de Informação 
 

Informações Básicas do Currículo 
 

Data de Início: 01/01/2014             Duração Ideal 8 semestres 
   Mínima 8 semestres 
   Máxima 12 semestres 
      
Carga Horária Aula Trabalho Subtotal 
Obrigatória 1890 1020 2910 
Optativa Livre 0 0 0 
Optativa Eletiva     390 0 390 
Total 2280 1020 3300 (Estágio: 360) 

 
Informações Específicas 

  
Após oito anos da implementação do Ciclo Básico na Escola de Artes, Ciências e Humanidades, a 
experiência pedagógica e diversos processos de avaliação e discussão que envolveram docentes 
e discentes indicaram a necessidade de alterações curriculares visando o seu aperfeiçoamento. 
Em Maio de 2012, a Comissão de Graduação aprovou alterações no Ciclo Básico da EACH USP 
que contemplaram as necessidades e especificidades dos cursos de graduação da unidade. Se 
aprovado pelo Conselho de Graduação, as seguintes reformulações entrarão em vigor a partir do 
1º semestre de 2013, para o curso de Sistemas de Informação: 
 
1. O Ciclo Básico não precisará ficar restrito aos dois primeiros semestres do curso. As disciplinas 
RP I e II, Estudos Diversificados I e II e as Disciplinas Gerais poderão ser oferecidas entre o 1º e 
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6º semestres do curso.  
 
2. As disciplinas ACH0051 – Estudos Diversificados I e ACH0052 – Estudos Diversificados II, com 
2 créditos-aula cada, possuem como objetivo oferecer aos estudantes um elenco de atividades 
programadas durante o semestre, com o objetivo de enriquecimento cultural, acadêmico e 
científico. Considerando que essas duas disciplinas são muito gerais e com conteúdos 
complementares ao Bacharelado de Sistemas de Informação, optou-se por propor à Comissão de 
Graduação da EACH a transferência desses créditos para o núcleo de disciplinas específicas do 
referido curso. Tendo sido aprovada essa proposta, em 08/12/2011, foi sugerida a criação de 
uma disciplina obrigatória, com 4 créditos-aula, denominada de “Desenvolvimento de Sistemas 
de Informação Distribuídos”. Esta nova disciplina completará o currículo do curso num assunto 
que até então não era visto de maneira suficiente em nenhuma outra disciplina obrigatória 
(“sistemas distribuídos”) e que faz parte do currículo base recomendado pela Sociedade Brasileira 
de Computação. 
 
 
3. As Disciplinas Gerais (DGs) foram subdivididas em temas mais específicos e encontram-se 
reunidas em seis módulos temáticos (vide tabela 1) que correspondem a grandes áreas do 
conhecimento. Três módulos temáticos serão oferecidos nos semestres pares e outros três 
módulos nos semestres ímpares. Sempre que possível, haverá pelo menos duas opções de temas 
dentro de cada módulo temático, nos horários destinados às DGs, para que o estudante tenha a 
possibilidade de escolher o tema que mais lhe interesse. As DGs serão consideradas disciplinas 
optativas eletivas do Ciclo Básico da EACH-USP.  
 
4. Todos os estudantes da EACH deverão cursar seis DGs, SENDO SOMENTE uma disciplina de 
cada módulo temático. Não será permitido cursar mais de uma disciplina por módulo. 
 
 
 
TABELA 1 
 
 
Módulo 1 - Ciências da Natureza  
 
- ACH0101 – Ciências da Natureza - Ciências da Terra 
- ACH0111 – Ciências da Natureza – Ciências da Vida 
- ACH0121 – Ciências da Natureza – Ciências do Universo 
- ACH0131 – Ciências da Natureza – Ciência, Cultura e Sociedade 
 
 
Módulo 2 - Tratamento e Análise de Dados / Informações 
 
- ACH0021 - Tratamento e Análise de Dados / Informações 
 
 
Módulo 3 - Sociedade, Multiculturalismo e Direitos 
 
- ACH0141 – Sociedade, Multiculturalismo e Direitos 
- ACH0151 – Sociedade, Multiculturalismo e Direitos – Cultura Digital 
- ACH0161 – Sociedade, Multiculturalismo e Direitos – Direitos Humanos e Multiculturalismo 
 
 
Módulo 4 - Psicologia, Educação e Temas Contemporâneos  
 
- ACH0102 – Psicologia, Educação e Temas Contemporâneos 
- ACH0112 – Psicologia, Educação e Temas Contemporâneos - Uma Visão Psicanalítica 
- ACH0122 – Psicologia, Educação e Temas Contemporâneos - Processos Sociais de Formação 
dos Indivíduos 
- ACH0132 – Psicologia, Educação e Temas Contemporâneos - Uma Abordagem Crítica 
 
 
Módulo 5 - Sociedade, Meio Ambiente e Cidadania  
 
- ACH0142 – Sociedade, Meio Ambiente e Cidadania - Desenvolvimento e Meio Ambiente 
- ACH0152 – Sociedade, Meio Ambiente e Cidadania - Sociedade, Ambiente e Cidadania 
 
 
Módulo 6 - Arte, Literatura e Cultura no Brasil 
 
- ACH0162 – Arte, Literatura e Cultura no Brasil  
- ACH0172 – Arte, Literatura e Cultura - Arte Contemporânea 
- ACH0182 – Arte, Literatura e Cultura - Fantasia e Ficção Científica na Cultura Pop 
- ACH0192 – Arte, Literatura e Cultura - Literatura Contemporânea 
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JUSTIFICATIVA PEDAGÓGICA PARA AS ALTERAÇÕES CURRICULARES DO CICLO BÁSICO 
 
 
A mudança na forma de apresentação das disciplinas gerais do Ciclo Básico da EACH preserva e 
aprofunda seus objetivos iniciais. Em primeiro lugar, encontra-se preservada a formação 
multidisciplinar e interdisciplinar que é oferecida aos alunos dos dez cursos de graduação da 
unidade. A principal novidade introduzida foi a subdivisão das disciplinas gerais, que ganharam 
focos mais precisos de forma a aproveitar a formação de nosso corpo docente e oferecer aos 
alunos um leque maior de disciplinas com as quais poderão compor sua grade de Ciclo Básico. 
Apenas para dar um exemplo, a disciplina de Ciências da Natureza, nas quais atuam biólogos, 
físicos, químicos e geólogos, foram criadas as seguintes subdivisões: Ciências da Vida, Ciências 
do Universo, Epistemologia e História da Ciência, Ciências da Terra. Com esta subdivisão foi 
possível ajustar a formação do corpo docente às novas disciplinas. Para os estudantes, tal 
subdivisão significará que eles terão maior variedade de temas para compor sua grade do CB, 
favorecendo o protagonismo do aluno, um princípio do projeto pedagógico da EACH. 
 
Nas alterações curriculares propostas preservou-se o princípio de um núcleo de disciplinas 
comuns e multidisciplinares que é oferecido a todos os ingressantes da EACH. Foram mantidos os 
seus objetivos iniciais, isto é, a formação de cidadãos capazes de compreender e de agir em uma 
sociedade complexa e multifacetada, para a qual a especialização disciplinar precoce não 
contribui. 
 
A reformulação contemplou uma demanda consistente da maior parte dos cursos da unidade. O 
período para cursar as disciplinas do Ciclo Básico se estendeu, o que permite prolongar o período 
no qual ele fica exposto à formação multidisciplinar, na presença de estudantes de diversos 
cursos da EACH.  
 
"A matrícula nas disciplinas Projeto Supervisionado ou de Graduação I ou II só poderão ser feitas 
se o aluno tiver integralizado 92 créditos do total de créditos do curso." 
 

 
Grade Curricular 

 Legenda: CH=Carga horária Total; CE=Carga horária de Estágio; CP=Carga horária de Práticas como Componentes 
Curriculares; 
               AACA=Carga horária em Atividades Acadêmicos-Científico-Culturais 
 Disciplinas Obrigatórias 

1º Período Ideal Créd. 
Aula 

Créd. 
Trab. CH CE CP AACA 

ACH0021 Tratamento e Análise de Dados/ Informações 2 0 30    
ACH0041 Resolução de Problemas I 4 0 60    
ACH2001 Introdução à Programação 4 2 120    
ACH2011 Cálculo I 4 0 60    
ACH2014 Fundamentos de Sistemas de Informação 4 2 120    

Subtotal: 18 4 390    
            
2º Período Ideal Créd. 

Aula 
Créd. 
Trab. CH CE CP AACA 

ACH2002 Introdução à Análise de Algoritmos 4 2 120    
      ACH2001 - Introdução à Programação   Requisito 
ACH2012 Cálculo II 4 0 60    
      ACH2011 - Cálculo I   Requisito 
ACH2013 Matemática Discreta I 4 0 60    
ACH2023 Algoritmos e Estruturas de Dados I 4 2 120    
      ACH2001 - Introdução à Programação   Requisito 
      ACH2002 - Introdução à Análise de Algoritmos Indicação de Conjunto 
ACH2033 Matrizes, Vetores e Geometria Analítica 4 0 60    
      ACH2011 - Cálculo I   Requisito 

Subtotal: 20 4 420    
            
3º Período Ideal Créd. 

Aula 
Créd. 
Trab. CH CE CP AACA 

ACH2003 Computação Orientada a Objetos 4 0 60    
      ACH2002 - Introdução à Ciência da Computação II   Requisito 
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ACH2024 Algoritmos e Estruturas de Dados II 4 2 120    
      ACH2023 - Algoritmos e Estruturas de Dados I   Requisito 
ACH2034 Organização de Computadores Digitais 4 0 60    
ACH2035 Introdução à Administração para Computação 2 0 30    
ACH2053 Introdução à Estatística 4 0 60    
      ACH0021 - Tratamento e Análise de Dados/ Informações   Requisito 
      ACH2012 - Cálculo II   Requisito 

Subtotal: 18 2 330    
            
4º Período Ideal Créd. 

Aula 
Créd. 
Trab. CH CE CP AACA 

ACH2004 Bancos de Dados 4 2 120    
      ACH2003 - Computação Orientada a Objetos   Requisito 
ACH2036 Métodos Quantitativos Aplicados à Administração de 

Empresas I 
4 0 60    

      ACH2053 - Introdução à Estatística   Requisito 
ACH2043 Introdução à Teoria da Computação 4 0 60    
      ACH2013 - Matemática Discreta I   Requisito 
ACH2044 Sistemas Operacionais 4 2 120    
      ACH2002 - Introdução à Análise de Algoritmos   Requisito 
      ACH2034 - Organização de Computadores Digitais   Requisito 
ACH2055 Arquitetura de Computadores 2 0 30    
      ACH2034 - Organização de Computadores Digitais   Requisito 

Subtotal: 18 4 390    
            
5º Período Ideal Créd. 

Aula 
Créd. 
Trab. CH CE CP AACA 

ACH2005 Análise, Projeto e Interface Humano-Computador 4 2 120    
      ACH2003 - Computação Orientada a Objetos   Requisito 
ACH2015 Contabilidade para Computação 4 0 60    
ACH2016 Inteligência Artificial 4 2 120    
      ACH2024 - Algoritmos e Estruturas de Dados II   Requisito 
ACH2025 Laboratório de Bancos de Dados 4 2 120    
      ACH2004 - Bancos de Dados   Requisito 
ACH2047 Economia para Computação 4 0 60    
      ACH2011 - Cálculo I   Requisito 

Subtotal: 20 6 480    
            
6º Período Ideal Créd. 

Aula 
Créd. 
Trab. CH CE CP AACA 

ACH0042 Resolução de Problemas II 4 0 60    
ACH2006 Engenharia de Sistemas de Informação I 4 0 60    
      ACH2005 - Análise, Projeto e Interface Humano-Computador   Requisito 
ACH2026 Redes de Computadores 4 2 120    
      ACH2044 - Sistemas Operacionais   Requisito 
      ACH2055 - Arquitetura de Computadores   Requisito 
ACH2027 Prática e Gerenciamento de Projetos 4 0 60    

Subtotal: 16 2 300    
            
7º Período Ideal Créd. 

Aula 
Créd. 
Trab. CH CE CP AACA 

ACH2017 Projeto Supervisionado ou de Graduação I 4 6 240 180   
ACH2147 Desenvolvimento de Sistemas de Informação 

Distribuídos 
4 0 60    

      ACH2006 - Engenharia de Sistemas de Informação I   Requisito 
      ACH2025 - Laboratório de Bancos de Dados   Requisito 

Subtotal: 8 6 300 180   
            
8º Período Ideal Créd. 

Aula 
Créd. 
Trab. CH CE CP AACA 

ACH2008 Empreendedores em Informática 4 0 60    
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ACH2018 Projeto Supervisionado ou de Graduação II 4 6 240 180   
      ACH2017 - Projeto Supervisionado ou de Graduação I   Requisito 

Subtotal: 8 6 300 180   
            
ACH0141 Sociedade, Multiculturalismo e Direitos – Estado e 

Sociedade 
2 0 30    

ACH0151 Sociedade, Multiculturalismo e Direitos - Cultura Digital 2 0 30    
ACH0161 Sociedade, Multiculturalismo e Direitos – Direitos 

Humanos e Multiculturalismo 
2 0 30    

                
3º Período Ideal Créd. 

Aula 
Créd. 
Trab. CH CE CP AACA 

ACH0101 Ciências da Natureza – Ciências da Terra 2 0 30    
ACH0111 Ciências da Natureza - Ciências da Vida 2 0 30    
ACH0121 Ciências da Natureza - Ciências do Universo 2 0 30    
ACH0131 Ciências da Natureza - Ciência, Cultura e Sociedade 2 0 30    

                
4º Período Ideal Créd. 

Aula 
Créd. 
Trab. CH CE CP AACA 

ACH0142 Sociedade, Meio Ambiente e Cidadania – 
Desenvolvimento e Meio Ambiente 

2 0 30    

ACH0152 Sociedade, Meio Ambiente e Cidadania - Sociedade, 
Ambiente e Cidadania 

2 0 30    

                
6º Período Ideal Créd. 

Aula 
Créd. 
Trab. CH CE CP AACA 

ACH0102 Psicologia, Educação e Temas Contemporâneos 2 0 30    
ACH0112 Psicologia, Educação e Temas Contemporâneos - Uma 

Visão Psicanalítica 
2 0 30    

ACH0122 Psicologia, Educação e Temas Contemporâneos – 
Processos Sociais de Formação dos Indivíduos 

2 0 30    

ACH0132 Psicologia, Educação e Temas Contemporâneos - Uma 
Abordagem Crítica 

2 0 30    

ACH0162 Arte, Literatura e Cultura no Brasil 2 0 30    
ACH0172 Arte, Literatura e Cultura - Arte Contemporânea 2 0 30 0   
ACH0182 Arte, Literatura e Cultura – Fantasia e Ficção Científica 

na Cultura Pop 
2 0 30    

ACH0192 Arte, Literatura e Cultura - Literatura Contemporânea 2 0 30    
ACH2096 Laboratório de Sistemas Operacionais 4 0 60    
      ACH2024 - Algoritmos e Estruturas de Dados II Requisito 
      ACH2044 - Sistemas Operacionais Requisito 
ACH2106 Projeto Integrado de Sistemas de Informação 4 2 120    
      ACH2003 - Computação Orientada a Objetos Requisito 
      ACH2005 - Análise, Projeto e Interface Humano-Computador Requisito 

                
7º Período Ideal Créd. 

Aula 
Créd. 
Trab. CH CE CP AACA 

ACH2007 Engenharia de Sistemas de Informação II 4 2 120    
      ACH2006 - Engenharia de Sistemas de Informação I Requisito 
ACH2046 Soluções de T. I. Baseadas em Software Livre 4 2 120    
      ACH2044 - Sistemas Operacionais Requisito 
ACH2066 Tópicos Especiais em Bancos de Dados 4 2 120    
      ACH2025 - Laboratório de Bases de Dados Requisito 
ACH2067 Gestão de Processos de Negócio 4 0 60    
      ACH2014 - Fundamentos de Sistemas de Informação Requisito 
      ACH2027 - Prática e Gerenciamento de Projetos Requisito 
ACH2076 Segurança da Informação 4 0 60    
      ACH2026 - Redes de Computadores Requisito 
ACH2077 Soluções Web Baseadas em Software Livre 4 2 120    
ACH2087 Construção de Compiladores 4 2 120    
      ACH2024 - Algoritmos e Estruturas de Dados II Requisito 
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      ACH2043 - Introdução à Teoria da Computação Requisito 
ACH2097 Análise e Projeto Orientados a Objetos 4 2 120    
ACH2107 Desafios de Programação I 4 0 60    
      ACH2023 - Algoritmos e Estruturas de Dados I Requisito 
ACH2117 Computação Gráfica 4 0 60    
ACH2127 Governança de Tecnologia da Informação 4 2 120    
      ACH2014 - Fundamentos de Sistemas de Informação Requisito 
      ACH2027 - Prática e Gerenciamento de Projetos Requisito 
ACH2137 Tópicos em Planejamento em Inteligência Artificial 4 0 60    
      ACH2016 - Inteligência Artificial Requisito 

                
8º Período Ideal Créd. 

Aula 
Créd. 
Trab. CH CE CP AACA 

ACH2028 Qualidade de Software 4 0 60    
      ACH2005 - Análise, Projeto e Interface Humano-Computador Requisito 
      ACH2006 - Engenharia de Sistemas de Informação I Requisito 
ACH2037 Métodos Quantitativos Aplicados à Sistemas de 

Informação 
4 0 60    

      ACH2036 - Métodos Quantitativos Aplicados à Administração de Empresas I Requisito 
ACH2038 Laboratório de Redes de Computadores 4 2 120    
      ACH2026 - Redes de Computadores Requisito 
ACH2048 Redes de Alto Desempenho 4 1 90    
      ACH2026 - Redes de Computadores Requisito 
ACH2058 Elaboração de Projetos 4 0 60    
ACH2068 Avaliação de Desempenho de Sistemas Computacionais 4 0 60    
      ACH2005 - Análise, Projeto e Interface Humano-Computador Requisito 
      ACH2006 - Engenharia de Sistemas de Informação I Requisito 
ACH2078 Gestão Empresarial 4 0 60    
ACH2086 Hipermídia 4 2 120    
      ACH2005 - Análise, Projeto e Interface Humano-Computador Requisito 
ACH2098 Web Semântica 4 0 60    
      ACH2004 - Bancos de Dados Requisito 
      ACH2013 - Matemática Discreta I Requisito 
ACH2108 Desafios de Programação II 4 0 60    
      ACH2024 - Algoritmos e Estruturas de Dados II Requisito 
ACH2118 Introdução ao Processamento de Língua Natural 4 2 120    

             

  
  
  

 
 

Créditos | Fale conosco 
© 1999 - 2014 - Departamento de Informática da Codage/USP 

 
  

Lembrando que esta grade curricular refere-se ao Curso de Sistema de 

Informação da EACH – Escola de Artes, Ciência e Humanidades da Universidade de 

São Paulo. 
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5.2.2 Componentes Curriculares UFPE (Sistema de Informação) 

 Segue abaixo Figura 5.1, em que consta no IF978 – Gestão de Processos de 
Negócio, no 7º período deste curso. 
 

 
Figura 5.1 – Relatório Perfil Curricular do Curso de Sistemas de Informação CIN/UFPE. 

 

Estes são exemplos dos poucos cursos que tem abordado, ou seja, apresentado 

em seus currículos de forma online, a abordagem de Gestão de Processo de Negócio. 
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Capítulo	  	  

6	  
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

	  

O último capítulo desta pesquisa apresenta às considerações finais, os 

resultados obtidos relacionados com os objetivos iniciais da pesquisa, as possibilidades 

para realização de trabalhos futuros e a conclusão final do trabalho. 

	  
	  

 

6.1 PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES 

 

Diante dos dados e análise obtidos da pesquisa, vimos que a disciplina de 

gestão de processo de negócio contribui tanto na superação das limitações do modelo 

funcional de organização de trabalho, para que obtenha mais eficiência, efetividade, no 

gerenciamento tradicional hierárquico, quanto na necessidade de criar meios de 

repensar os processos de negócio, para que todos os requisitos necessários sejam 

alcançados ao desenvolvemos software. Assim vemos BPM, nos dias de hoje, como 

uma abordagem que emerge as metodologias para modelar os processos de negócio 

em uma perspectiva integrada com as já existentes metodologias de desenvolvimento 

de sistema. Lembramos que a prática de BPM não se limita à aplicação de projetos 

automatizados, mas que suas práticas vêm ajudar a maximizar os resultados e a 

performance dos processos, pois faz com que as organizações cheguem aos 

resultados esperados, com produtos e serviços de qualidade. 

Relembramos as afirmativas de Georges (2010), em que assevera que a gestão 

de processos de negócio BPM apoia os processos de negócio utilizando métodos, 
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técnicas e software para projetar, implementar, controlar e  analisar processos 

operacionais envolvendo seres humanos. Assim BPM apoia gestão por processos de 

negócio em toda sua dimensão, e esse apoio se dá de várias formas, como visto, o que 

logicamente envolve o ser humano.  Ao analisarmos os estudos desse autor, 

percebemos facilmente a importância de o profissional de TI estar intimamente inserido 

em todo o processo. Entretanto é necessário que o profissional esteja preparado e com 

a visão de processos organizacional. Essa preparação deve-se dar também na 

formação acadêmica. 

Se a concepção de que a empresa é constituída, em essência, por processos de 

negócio, e os seus sistemas de informação devem ser concebidos de modo a apoiar 

sua execução, é essencial que os profissionais envolvidos estejam bem preparados. O 

profissional de TI é vital para o alcance das metas proposta pela empresa, mas para 

isso precisa estar bem preparado. Essa preparação, segundo a pesquisa aqui 

realizada, não está sendo feita da maneira mais adequada, pelo menos no que diz 

respeito à formação acadêmica dos profissionais de TI. Isso ocorre também com 

profissionais de outras áreas, pois a formação acadêmica há muito se tornou apenas 

um norte em determinados cursos e universidades, por diversos fatores, quase que 

como uma regra geral, ou seja, é na prática, no mercado de trabalho, que o profissional 

percebe o quanto sua formação carece de complemento para desenvolver seu trabalho 

com qualidade e acompanhar o dinamismo do mercado. Esse talvez seja o grande 

desafio das universidades: como melhor preparar seus alunos para o mercado de 

trabalho e para a vida em si. 

As empresas vêm suprindo essas carências na formação acadêmica de seus 

funcionários com os mais diversos tipos de treinamentos. No entanto isso acarreta 

perda de tempo e, consequentemente, dinheiro. O treinamento feito pelas empresas 

deve ser contínuo, mas em algo específico, de acordo com que o mercado exija para 

um determinado trabalho, e não naquilo que a empresa espera que o profissional já 

devesse saber por sua formação acadêmica.  

É necessário que o profissional chegue ao mercado não com uma formação 

mínima, que é o que vem ocorrendo, mas que esteja mais bem preparado para atuar 

em um mercado competitivo e dinâmico. É nesse sentido que esta pesquisa propõe a 

abordagem da gestão de processos de negócio, BPM, nos cursos de TI como uma 

forma de melhor preparar esses profissionais para esse novo e dinâmico mercado de 

trabalho, e suprir um pouco a carência de uma formação adequada. Acreditamos que, 

com uma formação mais completa, abrem-se leques de novos conhecimentos do 
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funcionamento de uma empresa e do mercado de trabalho, e não somente o 

desenvolvimento de software de forma isolada, o que muitas vezes é o que ocorre nos 

cursos voltados para a área de TI. 

Portanto para BPM CBOK V3.0 (2014), devido à escassez de pessoas 

habilitadas em BPM, temos de encontrar uma maneira de desenvolver as habilidades 

de forma a permitir que mais pessoas possam integrar iniciativas em BPM e evoluir em 

suas carreiras. É uma excelente época para atuar nessa área. Novos empregos, 

mesmo para níveis mais experientes, estão sendo criados.  

 

 

6.2 DIFICULDADES ENCONTRADAS 

 

O gerenciamento de processos de negócio, BPM, é uma prática que vem 

crescendo e sendo considerada como paradigma de gerenciamento dominante do 

século XXI. Porém percebemos que as pessoas ainda têm dificuldades em elaborar 

uma macrovisão da organização, rompendo com costumes, imagens antigas e 

limitadas. É preciso ter uma macrovisão para o bom andamento dos processos 

organizacionais, ou seja, é necessário que cada um aja em consonância com o todo 

organizacional, que tenha pensamentos amplos. Deve-se saber compartilhar o 

entendimento de valor do negócio entre todos os envolvidos. 

Segundo Motta citado por Valle e outros (2011), meios e fins se integram e o 

processo é foco para construir flexibilidade, aumentar a produtividade, reduzir tempo e 

custo e agregar valor à clientela. As resistências às mudanças se tornam gerenciáveis 

a partir de um percurso profissional dos grupos de trabalho e da convergência entre a 

leitura horizontal e vertical da organização. Portanto precisamos ver a organização a 

partir de seus processos, com foco nas ações, nas atividades de trabalho. Deixarmos 

de olhar para a empresa e enxergarmos só funções (visão vertical) e passarmos a 

enxergar mais seus processos (visão horizontal). 

Assim entendemos que a resistência à mudança, principalmente quanto à 

estrutura organizacional, é um fator que pesa para que possamos chegar aos 

resultados desejados, que atendam as necessidades do cliente. A prática de 

desenvolver sistemas, implantar soluções é papel do pessoal da TI, e os mesmos têm 

enfrentado dificuldades em desenvolver soluções mais eficazes para os problemas que 

lhes são apresentados. Porém as práticas de BPM poderão amenizar os entraves 

enfrentados por esses profissionais. 
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6.3 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

Uma das metodologias que encontramos para saber como está sendo abordado 

BPM nas academias para os cursos da área de TI foi por meio da entrevista online para 

os egressos desses cursos. Analisamos alguns currículos, e nos deparamos com 

alguns entraves, como: PPC´s postados nas páginas online desatualizados, muito 

antigos, ou que não enfatizam em seus documentos a abordagem do tema aqui em 

estudo, ou ainda, estudos com focos distintos. Portanto os meios apresentados e 

utilizados para validarmos o estudo da pesquisa foram diversos, uma vez que o 

conceito de BPM tem várias interpretações. Procuramos, neste trabalho, propor um 

estudo mais voltado ao entendimento aprimorado do alinhamento estratégico da gestão 

de processo de negócio buscando abranger os cinco fatores de sucesso: governança, 

métodos, tecnologia da informação, pessoas e cultura, ou seja, ter um enfoque não só 

da técnica (BPMN) e tecnologia (BPMS). Mas desses cinco fatores buscou-se o 

aprimoramento contínuo dos processos de negócio para que possamos entendê-lo 

melhor e alcançar todos os requisitos necessários ao desenvolvermos sistemas. 

 

 

6.4 TRABALHOS FUTUROS 
 

Como sugestões para trabalhos futuros, propõem-se as seguintes 

recomendações: 

a) criação de um modelo de currículo para a área de TI com foco também na 

abordagem da gestão de processo de negócio; 

b) integração de BPM com as disciplinas da área de desenvolvimento de 

software, como Engenharia de software, por exemplo; 

c) estudo mais abrangente para inserção de BPM nos cursos da área de TI. 

 

 

6.5 CONCLUSÕES 
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O estudo de BPM é um assunto que vem crescendo, principalmente nas grandes 

organizações, mas efetivarmos de fato sua prática não é uma tarefa fácil. É uma prática 

holística de gestão empresarial que, segundo Elo Group (2012), requer o entendimento 

e o envolvimento da alta administração, a definição clara de papéis, a existência de 

processos de decisão como parte da governança de BPM, metodologias apropriadas, 

sistemas de informações de processos, colaboradores capacitados e bem treinados e 

cultura receptiva para a gestão de processos.  

 Quando planejamos BPM, temos o propósito de definir as atividades de 

processos que contribuirão para o alcance das metas organizacionais. 

As empresas já perceberam que os processos precisam se difundir, como diz 

Baldram e outros (2007). À medida que a visão de processo se difunde, as formas 

contemporâneas de racionalização tendem a ver as organizações como um feixe de 

processos. Feixe é algo que está entrelaçado, são partes formando um todo coeso, e é 

justamente por isso a importância do estudo de BPM dentro dos cursos voltados à TI, 

para que o egresso tenha noção do que de fato o espera no mundo corporativo e possa 

fazer parte de todo processo da empresa, não de forma isolada, mas entendendo todo 

o processo do início ao fim.  

Se as empresas precisam se reinventar sempre, precisam difundir seus 

processos, com foco no cliente, ou seja, preocuparem-se com a entrega dos produtos e 

ou serviços que lhes são solicitados, no intuito de se manterem e melhorarem sempre. 

Precisam de profissionais qualificados para tal empreitada de sobrevivência no mundo 

dos negócios.  

Eis o grande desafio, visto que as academias não têm dado conta da tarefa, isso 

se dá devido ao dinamismo do mercado e o engessamento dos currículos de nossas 

faculdades, que não conseguem acompanhar tal dinamismo. Entretanto algo pode e 

precisa ser feito. No caso do profissional de TI, o problema em relação ao mercado de 

trabalho não será resolvido apenas colocando BPM como parte do curso. Mas, pelos 

resultados obtidos na pesquisa, os profissionais de TI usam e consideram importante 

para eles esse conhecimento, porém não acham que o curso os preparou 

adequadamente para esse assunto.  

Portanto, concluirmos que a disciplina BPM, alinhada às metodologias já 

existentes dentro dos cursos de TI, ajudará estes profissionais a atenderem melhor os 

desafios quanto ao desenvolvimento de software com qualidade. 
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Até porque, segundo BPM CBOK V3.0 (2014), BPM é uma disciplina gerencial 

que presume que os objetivos organizacionais podem ser alcançados com mais êxito 

por meio da gestão por processos. 
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APÊNDICE A 
Questionário de Avaliação 

 

Questionário - Gestão de Processos de 
Negócio nos Cursos de TI 
Este questionário visa capturar a sintonia entre os cursos de TI e as necessidades do mercado relacionada ao ensino e uso prático 
de Gestão de Processos de Negócio. RosineteLibanio - Mestranda em Ciência da Computação - CIN/UFPE 
 Muito Obrigada pela sua participação! 
*Obrigatório 

 

Qual seu nível de formação na área de TI * 

 Graduado 

 Especialista 

 Mestrado 

 Doutorado 

 

Quando finalizou graduação na área de TI * 

 Antes de 2000 

 2000 a 2005 

 2006 a 2011 

 Depois de 2011 

 

Qual curso de TI você fez? * 

 Ciência da Computação 

 Engenharia da Computação 

 Sistema de Informação 

 Licenciatura em Computação 

 Outro:  

 

Você trabalha na área de TI há quantos anos? * 

 menos de 1 ano 

 1 a 5 anos 

 mais de 5 anos 

 

Local onde você fez seu curso de TI * 

(Nome Universidade, Cidade e Estado) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

Você já trabalhou, trabalha ou pretende trabalhar com gestão de processos? * 
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 Sim 

 Não 

 

Qual a importância da gestão de processos de negócio para sua atividade profissional? * 

 Muito importante 

 Importância moderada 

 Irrelevante 

 

Qual a relação entre o que você aprendeu sobre gestão de processos durante seu curso de graduação e as 

práticas do mercado? * 

 o que foi ensinado tem muita aplicação prática 

 o que foi ensinado serve como base, mas necessita de maior aprofundamento para que possa ser aplicado 

 o que foi ensinado não possui conexão com as práticas do mercado 

 meu curso não possui disciplinas relacionadas à área de gestão de processos de negócio 

 

 
Nunca envie senhas em formulários do Google. 

Tecnologia Google DocsDenunciar abuso - Termos de Serviço - Termos Adicionais 
 
  

Enviar
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APÊNDICE B 
Resumo Estatístico das Respostas 

 

189 respostas 

 

 
 
Quando finalizou graduação na área de TI 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qual curso de TI você fez? 

Antes de 2000  15 8% 

2000 a 2005  43 23% 

2006 a 2011  84 44% 

Depois de 2011  39 21% 

Ciência da Computação  64 34% 

 

Qual seu nível de formação na área de TI 

Grau de Formação 
 

Nº  
Participantes 

Percentual 

Graduado  68 36% 

Especialista  78 41% 

Mestrado  36 19% 

Doutorado  7 4% 
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Engenharia da Computação  12 6% 

Sistema de Informação  51 27% 

Licenciatura em Computação  2 1% 

Outros  60 32% 

 
 
Você trabalha na área de TI há quantos anos? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Local onde você fez seu curso de TI 
UFT, Palmas, Tocantins Unitins, Paraíso, Tocantins UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS - UFT, 
PALMAS-TO Universidade Federal do Tocantins, Palmas, Tocantins Unitins - Uiversidade do Tocantins 
Universidade Federal do Tocantins, Palmas – TO Universidade de Cuiabá, Cuiabá-MT FACID - Faculdade Integral 
Diferencial - Teresina – PI IFMA Universidade Estadual do Piaui – UESPI UNICAP, Recife/PE Faculdade de 
Tecnologia de Teresina - CET Teresina Piaui Urcamp RSUFMT, Cuiabá, MT Universidade Cândido Rondon, 
Cuiabá/MT UFVJM PUC CAMPINAS IFSP, Salto - SPUFAL, Maceió/AL UFPI - Parnaíba – Piauí Fatec Sorocaba 
UnP, Natal - RN.F... 
 
 
Você já trabalhou, trabalha ou pretende trabalhar com gestão de processos? 

 

Sim  127 67% 

Não  62 33% 
 

 
 
Qual a importância da gestão de processos de negócio para sua atividade profissional? 

menos de 1 ano  13 7% 

1 a 5 anos  62 33% 

mais de 5 anos  114 60% 
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Muito importante 122 65% 

Importância moderada 50 26% 

Irrelevante 17 9% 
 

 
 

 

 
 
 
Qual a relação entre o que você aprendeu sobre gestão de processos durante seu curso 
de graduação e as práticas do mercado? 

O que foi ensinado tem muita aplicação prática.   11 6% 

O que foi ensinado serve como base, mas necessita de maior 
aprofundamento para que possa ser aplicado. 

96 51% 

O que foi ensinado não possui conexão com as práticas do mercado. 
18 

18 10% 

Meu curso não possui disciplinas relacionadas à área 
de gestão de processos de negócio. 

64 34% 

 

 


