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RESUMO 

PROPOSIÇÃO DE UMA METODOLOGIA PARA IMPLANTAÇÃO DE BPM NA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE) 

Propor uma metodologia para implantação da Gestão de Processos de Negócio para a 

Universidade Federal de Pernambuco como forma de melhor atender às necessidades de 

adequação e acompanhamento das mudanças organizacionais através de processos mais 

eficientes, céleres e de qualidade. Para tanto o presente trabalho teve como objetivo o 

desenvolvimento de uma pesquisa exploratória com foco na metodologia de implantação de 

gestão de processos de negócio. O método de pesquisa adotado foi a pesquisa-ação realizada 

pela colaboração entre especialistas na área de BPM (Business Process Management) e 

servidores atuantes, colaborativos e integrantes da pesquisa. Assim, dentre os resultados 

imediatos desse trabalho, tem o diagnóstico do nível de maturidade em dois diferentes níveis 

da UFPE: tanto da gestão como um todo, como do nível de maturidade em Gestão de 

Processos, a construção de uma metodologia para implantação da gestão de processos de 

negócio aplicada ao contexto da Universidade Federal de Pernambuco, pautada nos 

instrumentos estratégicos da UFPE e em na formulação, o desenvolvimento da cadeia de 

valores e da arquitetura de processos dessa instituição. Como resultados potenciais, pode ser 

citado a melhoria na execução de atividades gerenciais, o ganho de produtividade pela melhor 

aplicação dos recursos, a integração e compartilhamento de informações em plataformas 

tecnológicas, e a uniformização de procedimentos administrativos através do uso 

sistematizado de ferramentas e modelos aqui propostos. 

 

 

Palavras-Chave: Gestão de Processo de Negócio, Qualidade, Melhoria Contínua, BPM, 

Gestão Estratégica, Administração Publica.   
 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

PROPOSITION OF A METHODOLOGY TO IMPLEMENT BPM AT UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE) 

 Propose an implementation of BPM methodology for Universidade Federal de 

Pernambuco as a path to better attend needs of adequation and attendance on organization 

changes, provide faster service of quality to internal and external community through more 

efficient, faster and quality process, as well as to search ways to build a dinamic value chain 

that is based on the continuous improvement principles. Therefore the present work is 

structured on the development of a exploratory research focused in methods of analysis, 

evaluation, modeling, remodeling and improvement of strategic process based on previous 

work realized by specialists in BPM (Business Process Management) applied to UFPE's 

reality, aiming a description and a detaling of the step by step to implement the methodology 

with quality and efficiency considering the particular scenery of that Institution. The research 

method adopted was Action Research realized with the participation of specialists and UFPE 

active employees that where collaborative and part of this research.  Therefore, among the 

immediate results of this work have a diagnosis of the level of maturity at two different levels 

of UFPE: both the management as a whole, as the maturity level Process Management, the 

construction of a management process methodology business applied to the context of the 

Universidad Federal de Pernambuco, based on the strategic instruments of UFPE and in the 

formulation, development of the value chain and processes of this institution architecture. As 

potential outcomes, can be cited improving the implementation of management activities, gain 

productivity through better use of resources, integration and sharing of information on 

technology platforms, and the standardization of procedures through the systematic use of 

tools and templates here proposed. 

 

 

Keywords: Business Process Management, Quality, Continuous Improvement, BPM, 

Strategic Management, Public Administration. 
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1  INTRODUÇÃO 

 O desempenho do setor público é tema de crescente destaque e debate nos mais 

diversos segmentos, seja através dos meios de controle social ou mesmo acompanhamento da 

evolução das teorias de gestão.  

 O uso formalizado de instrumentos como a avaliação de desempenho passou a ter 

grande relevância no serviço público, integrando os projetos de inovação e melhoria 

objetivando a prestação de serviço mais ágil, confiável e eficiente.   

 Assim, é cada vez maior a cobrança de adequação por parte dos gestores públicos em 

relação ao melhor e mais efetivo uso dos recursos orçamentários e aplicação dos mesmos 

visando  atender, de forma mediata e/ou imediata, os anseios sociais.  

 Uma forma contemporânea utilizada pelos governos com o fim de atenderem essas 

expectativas sociais e econômicas se dá pelo surgimento do chamado governo empreendedor, 

voltado para o cidadão como cliente final e buscando padrões otimizados de eficiência e 

eficácia, com ética e transparência, na gestão dos recursos públicos baseada na 

responsabilidade fiscal. (CATELLI, 2004). 

 Segundo Pereira (1998), a partir de meados da década de 90 emerge na estrutura 

social-econômica brasileira a necessidade de implementação de uma reforma administrativa, 

onde pudesse ser concretizado no país,  práticas que resultassem na possibilidade de prestação 

de serviços públicos modernos, profissionais, qualificados e conscientes da missão do 

atendimento e disponibilização dos serviços aptos a cumprir com as necessidades dos 

cidadãos, gerando, com isso, resultados sociais positivos e mais abrangentes. 

 Não obstante, é possível constatar, no Brasil, uma forte predominância de uma gestão 

fundamentada em características como: estruturas com excessivos níveis hierárquicos, 

ausência de metodologias ou padronização, falta de alinhamento entre ações e estratégia, forte 

resistência a mudanças, não utilização ou subutilização de ferramentas tecnológicas e 

estruturas rígidas em departamentos que geram lentidão administrativa e evidenciam as 

disfunções burocráticas, o que acaba impactando na qualidade da prestação dos serviços e 

produtos disponibilizados à população. 
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 Por conseguinte, o Estado passa a ser avaliado e cobrado através de critérios como 

celeridade, simplicidade, efetividade e eficiência.  Essas exigências são, hoje, elementos 

direcionadores das condutas de todo servidor público, independente da esfera e nível 

hierárquico de atuação, todos sintetizados pelo princípio da eficiência, referido expressamente 

no art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, com a redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 19, de 1998, conhecida, inclusive como reforma da Administração 

Pública (FRANÇA, 2001). 

 Diante o exposto, é possível identificar, a partir da evolução da gestão pública, o 

desenvolvimento de novas formas de abordagens administrativas, onde se inclui a Gestão por 

Processos de Negócio, do inglês Business Process Management (BPM) como uma alternativa 

para atender a complexidade organizacional e crescentes anseios por processos mais 

transparentes, céleres e eficientes, assim como o acompanhamento do considerável aumento 

quantitativo dos mais diversos tipos de transações através da evolução da tecnologia da 

informação. 

JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 Através do desenvolvimento e crescente difusão das melhores práticas 

administrativas e, consequentemente formalização regulamentar e normativa de ações capazes 

de gerar melhores índices de eficiência e economicidade no serviço público, é cada vez mais 

relevante a busca por instrumentos de gestão, aptos a produzirem melhores resultados quanto 

a produtos e serviços entregues aos cidadãos. 

 Nesse cenário, surge no início dos anos 90, uma nova forma de abordagem 

administrativa conhecida com Gestão de Processos de Negócio ou Business Process 

Management, baseada em um conjunto de técnicas e ferramentas que abrangem conceitos de 

Gestão de Negócios e Tecnologia de Informação com foco na otimização dos resultados 

através da melhoria e integração dos processos existentes em uma organização.  

 Pelo uso de práticas de BPM é possível modelar um processo existente, testar 

inúmeras variações, gerenciar possíveis melhorias e/ou inovações as quais a organização 

pretende seguir. (SMITH;FINGAR, 2007). 

 É evidente que a cobrança social, as imposições legais por eficiência, eficácia e 

economicidade, a modernização das práticas de gestão, os incentivos aos recursos de inovação 
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e de melhorias, são fatores que impulsionam o desenvolvimento de novos mecanismos 

gerenciais, e nesse sentido, e o BPM surge como uma importante abordagem capaz de agregar 

consideráveis melhorias de forma sustentável ao setor público.  

 Passa-se, então, a dar mais enfoque aos processos organizacionais, sendo de 

fundamental importância a compreensão do funcionamento, sequências de tramitação, áreas 

responsáveis, atores envolvidos e resultados esperados através da aplicação e aperfeiçoamento 

desses processos.  

 Isso resulta no que Davenport e Short (1990) descrevem como processo de negócio, 

ou seja, um conjunto de tarefas inter-relacionadas de forma lógica com objetivo de alcançar 

um resultado de negócio previamente definido.  

 Esse trabalho propõe-se a contribuir com a melhora do desempenho das ações 

estratégicas, gerenciais e operacionais da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), e 

para tanto é importante balizar todo o estudo da organização em seus instrumentos de 

Planejamento Estratégico, a saber: Plano Estratégico Institucional (PEI), Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) e Plano de Ação Institucional (PAI), servindo todos, em 

diferentes momentos, como orientadores das ações descritas nesse estudo. 

 O PEI estabelece a missão e elementos básicos do planejamento estratégico 

institucional para um ciclo de longo prazo (2013 a 2027).  O PDI faz uma referência a metas e 

indicadores de gestão objetivando o atendimento pelas diversas áreas no médio prazo, sendo 

esse um plano quinquenal. Por último, através do PAI, as unidades acadêmicas e 

administrativas alinham suas propostas anuais aos fundamentos. 

 É de vasto conhecimento que, por meio de um consistente processo de planejamento, 

a organização é apta a aumentar suas chances de sucesso, possibilitando o reconhecimento de 

problemas futuros ou novas oportunidade de atuação, permitindo ações proativas e ágeis na 

tomada de decisão, além de favorecer o desempenho de mecanismos de avaliação e controle, 

tão críticos nos processos de melhoria e inovação. 

 Além da demanda estratégica, a UFPE possui uma rede estrutural abrangente e 

complexa, o que torna imperativo a necessidade de melhoria e aperfeiçoamento de gestão, 

possibilitando responder às tendências de eficiência e resultados potencializados cada vez 

mais presentes na Administração Pública brasileira. 
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 OBJETIVOS 

 O objetivo geral dessa dissertação é a proposição de uma metodologia para a 

implantação da Gestão de Processos de Negócio para a Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE), como forma de orientar e desenvolver, sustentavelmente, a inserção de boas práticas 

nas ações de gestão dessa universidade.   

 Essa metodologia deverá ser estruturada através de um mecanismo transversal que 

compreenda os centros acadêmicos, Pró-Reitorias e demais unidades administrativas, sendo as 

ações direcionadas pelo Escritório de Processos de Negócios, órgão central e coordenador, 

inserido na Pró-Reitora de Comunicação, Informação e Tecnologia da Informação (PROCIT). 

Os objetivos específicos são: 

• Propor uma metodologia para implantação de Gestão de Processos aplicável de 

forma sistematizada à UFPE, compatível com o contexto atual de maturidade de 

gestão existente, visando a disseminação da cultura e aplicação das melhores práticas 

de BPM na Universidade; 

• Servir como documento consultivo referente às primeiras práticas de BPM aplicáveis 

na UFPE, além de possibilitar uma orientação para práticas posteriores relacionadas, 

visto sua composição contextualizada da realidade dessa Universidade durante o 

preparo do estudo. 

 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 Essa dissertação está estruturada da seguinte forma: 

a) Capítulo 1: É feito uma introdução apresentando a justificativa, relevância e objetivo 

desse trabalho, segundo as principais avaliações e análises realizadas ao longo do 

tempo de atuação no incipiente processo de implantação das primeiras práticas de 

BPM na UFPE. 

b) Capítulo 2: É apresentado uma estrutura de base conceitual, a qual se baseia a 

fundamentação necessária para acesso aos conceitos basilares utilizados nesse trabalho 

referente à Gestão de Processos de Negócio e temas correlatos à essa pesquisa. 

c) Capítulo 3: São descritas as principais etapas dos métodos de pesquisa utilizados, a 

interação com especialistas e os resultados obtidos. 
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d) Capítulo 4: É proposta a metodologia para implantação de BPM na Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE) 

e) Capítulo 5: São apresentadas as considerações finais, dificuldades e/ou limitações 

encontradas e recomendações para trabalhos futuros. 

MATERIAL E MÉTODO 

 O método de pesquisa tem como ponto de partida o levantamento da base conceitual 

abrangendo a evolução das teorias de Administração até a contextualização da gestão de 

processos nas organizações como um todo, assim como análise de estudos de caso e práticas 

correlatas ao tema, assim como discussão com profissionais especialistas. 

 Por meio de participação em diversos congressos e seminários referentes ao tema 

Gestão de Processos, foi possível conhecer instituições em diversos níveis de maturidade e 

diversos modelos de gestão, possibilitando, assim, o contato com diversos profissionais 

especializados. A partir disso foi possível obter uma melhor compreensão do sistema de 

estruturação da metodologia de implantação de gestão de processos de negócio nos mais 

diferentes ambientes corporativos. 

 Partindo do levantamento da conceituação aqui descrita, foi possível estabelecer o 

desenho inicial de uma metodologia de implantação de gestão de processos desenvolvido para 

ser aplicado no contexto da UFPE, que será aperfeiçoado pelo gerenciamento do dia-a-dia, a 

depender do resultado de algumas interações que serão realizadas entre algumas partes 

envolvidas dos diversos níveis estruturais da Universidade como as Pró-reitorias e Centros 

Acadêmicos, diretamente atuantes em todos os processos. 

 O método de pesquisa adotado foi a pesquisa-ação realizada pela colaboração entre 

especialistas e servidores atuantes, colaborativos e integrantes da pesquisa. Esse método foi 

desenvolvido por Kurt Lewin, em 1946, diante uma realidade contextual de pós-guerra, pela 

abordagem de pesquisa experimental de campo, sendo desenvolvida em paralelo aos estudos 

teóricos.  

 A pesquisa-ação pode ser representada por um ciclo onde a prática existente é 

melhorada incrementalmente, através no qual se aprimora o desempenho “pela oscilação 

sistemática entre agir no campo da prática e investigar a respeito dela” (TRIPP, 2005, p. 446), 
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planejando, implementando, descrevendo e avaliando uma possível mudança para melhorar a 

prática, conforme pode ser observado na Figura 3.1 a seguir. 

 

 

 

Figura 1.1- Ciclo básico de pesquisa-ação.  
Fonte: adaptado de Tripp (2005 p. 446) 
 

 Através da análise da origem do método utilizado, percebe-se que a investigação, 

deve, necessariamente, ser direcionada para transformação da realidade, “implicando 

diretamente na participação dos sujeitos que estão envolvidos no processo, cabendo ao 

pesquisador assumir os dois papéis, de pesquisador e de participante” (FRANCO, 2005). 

 Assim, como forma de melhor desenvolver uma forma de pesquisa apta para 

proposição e implantação de uma metodologia de Business Process Management para a 

UFPE, a pesquisa-ação se mostrou apta e eficiente para esse fim. 

 A estruturação desse trabalho foi realizada em cinco fases, conforme descrito na 

tabela 3.1 a seguir. 

 

 

 

Ação 

Investigação 
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Tabela 3.1: Fases da metodologia 

I - Estabelecimento do Tema e Planejamento das 

atividades; 

Definida pela necessidade de 

contextualização da UFPE no cenário de 

crescente interesse público em práticas 

que possibilitem a melhoria da gestão 

do bem público e oferta de melhores 

resultados aos cidadãos; 

II – Desenvolvimento de uma Base Conceitual  Balizada em literatura de referência no 

âmbito nacional e internacional, artigos 

acadêmicos e revistas especializadas no 

tema; 

III – Estudo prático e exploratório com 

profissionais de referência e Pesquisa-Ação 

Essa etapa foi desenvolvida em parceria 

com profissionais da consultoria Elo 

Group que desenvolveu um trabalho 

extensivo na Universidade entre os 

meses de Fevereiro a Novembro de 

2015; 

IV – Proposição da Metodologia  Desenvolvimento e proposição de uma 

metodologia para implantação da gestão 

de processos a ser aplicado na 

Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE); 

V – Análise e conclusão Apresentação dos Resultados, 

Restrições de Pesquisa e Sugestão para 

trabalhos futuros. 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

 

 Em parceria com o trabalho desenvolvido pelos especialistas em BPM atuantes na 

Universidade durante os meses de fevereiro e novembro de 2015, foi possível à equipe 
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componente da coordenação de gestão de processos da UFPE, realizar um alinhamento entre 

as notórias práticas reconhecidas em gestão de processos trazidas por esse serviço de apoio à 

gestão, aplicando à realidade estrutural dessa organização, através da observação e 

participação efetiva em cada uma das fases que compuseram a consultoria contratada.  

 Assim, as práticas, modelos e ferramentas indicados para a implantação de gestão de 

processos foram adaptados e contextualizados de forma a se obter resultados expressivos de 

gestão de processos, baseados em critérios tais como nível de maturidade nas práticas de 

BPM, semelhança com outras instituições de estrutura organizacionais semelhantes ao da 

UFPE e reconhecimento de desenvolvimento de uma metodologia eficaz e sustentável de 

aplicação da gestão, que sirva como exemplo de ações que, de fato, sejam aptas a produzirem 

melhorias perceptíveis em seus resultados.  

 Em paralelo ao desenvolvimento de toda a estruturação metodológica realizada entre 

especialista em BPM e equipe de servidores responsáveis pela gestão de processos na UFPE, 

o framework de implantação de BPM para a UFPE foi sendo desenvolvido e construído para 

atender às necessidades e nuances próprias da organização, chegando à metodologia aqui 

proposta para ser aplicada a cada exercício administrativo dessa Universidade. 
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2 BASE CONCEITUAL 

 Desde o final da década de 80, é possível observar a necessidade de adaptação e 

evolução das organizações nacionais frente às mudanças sociais e econômicas advindas da 

abertura de mercado e, consequentemente, forte progresso do mecanismo concorrencial, busca 

constante pela qualidade, ganho de produtividade e destaque no ambiente de negócios.   

 Nesse período surgem os primeiros programas referentes à qualidade como o 

Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade (PBQP), Programa Qualidade e 

Participação na Administração Pública (QPAP), Programa da Qualidade no Serviço Público 

(PQSP) e o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GESPÚBLICA) que 

acabou por unificar o Programa da Qualidade e o Programa Nacional de Desburocratização. 

 Esses programas refletem o interesse e a busca por melhores formas de gerir o 

Estado, passando da administração burocrática para a administração gerencial. (Plano de 

Reestruturação e Melhoria da Gestão do MARE, 1997). 

 Dentre as principais diretrizes adotadas por essa nova forma de administrar está o 

Controle por Resultados dos Processos Administrativos o que levou a uma “busca de novos 

métodos e práticas de gestão” (Ferreira, 2009), dentre elas, estão as novas práticas que 

culminaram, no que se concebe hoje, como Gestão de Processos de Negócio. 

 GESTÃO DA QUALIDADE 

 A evolutiva tendência de busca por produtos dotados de qualidade capazes de 

atender às mais variadas expectativas e necessidades dos consumidores, além do anseio de 

satisfatórias experiências de compras e  atendimento, são alguns dos fatores que 

transformaram a economia, antes focada nos fornecedor, para a economia orientada para o 

cliente, levando as organizações a repensarem e ajustarem suas práticas de negócio.  

 Uma das iniciativas de gestão desenvolvida, como forma de preparar as organizações 

a competir nesta economia cada vez mais voltada para o cliente, foi de Gestão da Qualidade 

Total, tradução de Total Quality Management (TQM), teoria desenvolvida por William 

Edwards Deming, Joseph Juran, e Kaoru Ishikawa, a partir de meados dos anos 1940.  

 Segundo Chang (2006), TQM baseia-se no pressuposto de que uma organização deve 

manter-se com o objetivo de contribuir para a estabilidade e manutenção da comunidade a 
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qual está inserida,  assim como fornecer produtos e serviços aos seus clientes e proporcionar 

um ambiente favorável e apto ao crescimento dos seus funcionários e colaboradores. 

 Esse autor continua explanando a respeito de alguns dos pressupostos que envolvem 

a Gestão da Qualidade Total, tais como os descritos  a seguir: 

– O custo envolvido na entrega de um produto ou serviço de baixa qualidade é maior 

do que o custo do esforço de fazer definitivamente certo da primeira vez; 

– Trabalhadores engajados e direcionados à obtenção da qualidade do trabalho 

tenderão a tomar iniciativas visando uma constante melhoria na qualidade das suas próprias 

atividades desempenhadas; 

– Os problemas, muitas vezes, atravessam diversas áreas funcionais requerendo, 

portanto, participação e engajamento de todos os envolvidos nessas áreas como forma de 

obtenção de soluções advindas de níveis coletivos e sistemáticos;  

– A alta administração tem a responsabilidade pela qualidade da gestão, e seu 

compromisso e empenho são fundamentais para o sucesso da melhoria da qualidade em uma 

organização. 

 Baseado nesses quatro pressupostos é possível induzir questões relevantes como a 

necessidade de identificação das necessidades dos clientes, uma vez que é a partir dessa 

percepção que  se torna possível a reunião de diversas informações e levantamentos 

disponíveis para adequar as melhorias da qualidade associada às áreas mais relevantes para tal 

fim, podendo ser interno ou externo à organização. 

  Outro aspecto delineado a partir da avaliação dos pressupostos acima descritos, é a 

importância de construção de estratégias sólidas de relacionamento com os fornecedores, 

levando as empresas buscarem o foco custo total, que abrange, dentre outros, o custo da 

qualidade. 

 Finalmente, uma prática bastante difundida pelos fundadores da TQM e também 

relacionada aos conceitos aludidos anteriormente, faz referência às diversas técnicas e 

ferrametas que impactam diretamento e são utilizadas no gerenciamento de processo, tais 

como o uso dos fluxogramas de processo, brainstorming, e diagramas de causa-e-efeito, 

dentre outros.  
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 Fazendo uma análise mais aprofundada dos princípios que regem a TQM citados por 

Chang, encontramos como primeiro princípio uma importante convergência que impulsiona o 

estudo da Gestão de Processos de Negócio como pode ser observado na descrição das 

sentenças abaixo: 

 1.  Concentre-se em processos de trabalho, uma vez que grande parte dos 

problemas que envolvem critérios de qualidade é, na sua maioria, dependente ou originário 

dos processos de trabalho definidos para a ação de entrega de produto e/ou serviço; 

 2.   Atenção à análise da variabilidade, pois essas variações, quando não 

monitoradas, tornam-se as principais causas de problemas de qualidade, devendo essas 

variações serem controladas pelos trabalhadores diretamente envolvidos com a 

operacionalização dessas ações; 

 3.  Todo tipo de programas de melhoria da qualidade deve ser baseado na 

captação sistemática de dados, seguida de análise e experimentação para a implementação da 

solução;  

 4.  A melhoria contínua é uma abordagem de aplicação perene exigindo, portanto, 

formas de desenvolvimento e atualização constante do aprendizado. 

 Diante o exposto, é possível se estabelecer uma relação importante entre a qualidade 

total e a gestão de processos, uma vez que é imprescindível para todo tipo de organização a 

implantação de métodos que visem o aperfeiçoamento de todas as atividades desenvolvidas, 

tornando possível a identificação de gargalos ou anomalias capazes de dificultar o perfeito 

funcionamento dos processos, além de proporcionar a efetiva busca da qualidade através da 

implantação de estratégias focadas nesse fim. 

 Assim, a Qualidade Total tem como objetivo o acréscimo de valor contínuo, de onde 

é possível depreender o conceito do termo Kaizen, uma palavra de origem japonesa que traduz 

a idéia de mudança para melhor, usada para descrever procedimentos de melhoria contínua, 

ou seja refere-se a processos de gestão e cultura de negócios e que passou a significar 

aprimoramento contínuo e gradual, implementado por meio do “desenvolvimento ativo e 

comprometido de todos os membros da organização no que ela faz e na maneira como as 

coisas são feitas.” (CHIAVENATO, 2000, p. 433). 
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2.1.1  QUALIDADE NA GESTÃO PUBLICA 

 Nos dias atuais, organizações públicas também são cobradas socialmente a 

apresentarem constantemente melhorias na capacidade de inovação, além de aplicarem e 

desenvolverem instrumentos competentes para aperfeiçoar as habilidades da gestão do bem 

público.   

 Associados ao movimento de modernização da gestão, surgem diversas práticas 

objetivando reformas e reestruturação da administração pública, gerando implicações, 

inclusive, na evidenciação da necessidade de reorientar a gestão para resultados, buscando 

melhorar a qualidade dos serviços entregues à população através do emprego de práticas mais 

eficientes e economicamente viáveis dentro do orçamento disponibilizado. 

 Contextualizando a gestão da qualidade com foco na administração pública 

brasileira, é possível traçar um desenvolvimento do tema ao longo dos anos, apontando um 

marco inicial no início da década de 1990 com a criação do Programa Brasileiro da Qualidade 

e Produtividade (PBQP), que se tornou um ponto de partida para os demais programas de 

qualidade no serviço público.  

 Em seguida, associado à reforma do estado, teve início o programa Qualidade e 

Participação na Administração Pública  (QPAP), ainda com foco nas ferramentas e o início, 

de fato, de um discurso voltado para a qualidade como forma de modernização do aparelho do 

Estado.  

 No fim da década de 1990 foi criado o Programa da Qualidade no Serviço Público 

(PQSP), o que acarretou com o lançamento de critérios padronizados para o atendimento ao 

cidadão e a implementação de unidades de atendimento integrado e os Serviços de 

Atendimento ao Cidadão (SAC’s).  

 Um marco regulatório importante foi estabelecido em 2005, quando o Governo 

Federal lançou, através do Decreto Nº 5378, de 23/02/2005, o Programa Nacional de Gestão 

Pública e Desburocratização (GESPÚBLICA), tornando-se uma política pública 

fundamentada em um modelo de gestão específico, totalmente orientado ao cidadão, com 

características contemporâneas, gerando impactos na melhoria da qualidade de vida e na 

geração do bem comum, abrangendo todos os poderes e esferas da administração pública 

nacional. 
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Figura. 2.1: Evolução do GESPÚBLICA 

Fonte: Ferreira, A.2009, p. 3 

 

 Com a evolução conceitual de qualidade no âmbito da gestão pública e com a 

formalização de toda política em um programa federal sob a condução do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), ficou evidenciado a necessidade de 

estabelecimento de práticas capazes de gerar a adesão dos setores componentes da 

administração, sejam eles órgãos do governos  e demais entidades de todas as esferas públicas 

do país, assim como disponibilizar ao setor público, valores efetivos e credibilidade baseada 

em números, indicadores e metas estruturadamente estabelecidas perante toda uma sociedade 

passível de pleno poder de fiscalização e cobrança. 

 Para tanto e diante a noção evidenciada de que um dos maiores desafios do setor 

público brasileiro é a obtenção de caracteríscas gerenciais, houve a necessidade de 

desenvolvimento e aplicação de um modelo de excelência em gestão focado em resultados e 

orientado para o cidadão, permeando diversas áreas capazes de desenvolver instrumentos de 

melhorias e condizentes com as demandas organizacionais e sociais, o que resultou, dentre 

outras consequências, no desenvolvimento do Modelo de Excelência da Gestão (MEG), que 

será melhor descrito no tópico abaixo. 
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2.1.2  MODELOS DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO (MEG) 

 Segundo preceitua a Fundação Nacional de Qualidade (FNQ), o Modelo de 

Excelência da Gestão® (MEG) é baseado em um conjunto de conceitos fundamentais, 

estruturados e reconhecidos internacionalmente que convergem em requisitos essenciais 

norteadores para obtenção a excelência em gestão a nível mundial. Esse modelo foi 

desenvolvido através de experiências e trabalhos de pesquisas em diversas organizações e 

especialistas do Brasil e do Exterior. 

 Tal modelo é baseado em treze fundamentos de excelência “reconhecidos 

internacionalmente e que se traduzem em práticas, processos ou fatores de desempenho 

encontrado em organizações classe mundial, que buscam constantemente se aperfeiçoar e se 

adaptar às mudanças globais” (Modelo de Excelência da Gestão®, P. 11.). Esses fundamentos 

são: 

1. Pensamento sistêmico;  

2. Atuação em rede;  

3. Aprendizado organizacional;  

4. Inovação;  

5. Agilidade;  

6. Liderança transformadora;  

7. Olhar para o futuro;  

8. Conhecimento sobre clientes e mercados;  

9. Responsabilidade social;  

10. Valorização das pessoas e da cultura;  

11. Decisões fundamentadas;  

12. Orientação por processos;  

13. Geração de valor. 

 Compõe também o MEG, os oito Critérios de Excelência que garantem à 

organização uma melhor compreensão de seu sistema gerencial, além da visão sistêmica da 

gestão e do cenário atuante.  
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 Tais critérios são visualizados na representação gráfica do modelo, sendo eles: 

1. Liderança;  

2. Estratégias e planos;  

3. Clientes;  

4. Sociedade;  

5. Informações e conhecimento;  

6. Pessoas;  

7. Processos;  

8. Resultados 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Esses elementos refletem características tangíveis, passíveis de serem avaliadas de form

 Assim, é possível inferir, através da análise da figura acima, que através das 

demandas dos clientes e da sociedade, é possível desenvolver estratégias e planos que são 

executados por pessoas através de processos com o objetivo de gerar resultados positivos e 

otimizados.  

Figura 2.2 Modelo de excelência de gestão. 

Fonte: FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE (2015) 
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 Diante essa conjectura, é patente que através de melhores práticas e busca de novas 

formas de gerir um negócio, existe uma maior proximidade com o alcance da excelência.  

 Como contribuição a tal propósito, é possível a obtenção de práticas de negócio mais 

sólidas que conduzem a processos mais eficientes, eficazes e ágeis. 

 

2.1.3   MODELO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO PÚBLICA (MEGP) 

 O Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP) representa a principal 

referência a ser seguida pelas instituições públicas que desejam aprimorar constantemente 

seus níveis de gestão.  

 Como todo modelo de gestão, o MEGP contém diretrizes expressas em seus critérios 

de excelência gerencial, quais sejam: liderança, estratégias e planos, cidadãos, sociedade, 

informação e conhecimento, pessoas, processos e resultados, técnicas e tecnologias para sua 

aplicação (como, por exemplo, a Carta de Serviços ao Cidadão, o Instrumento Padrão de 

Pesquisa de Satisfação, o Guia de Gestão de Processos, o Guia de Simplificação 

Administrativa e o Instrumento de Avaliação da Gestão) e práticas de gestão implantadas com 

sucesso.  

 Segundo o documento de referência 2008/2009 do GESPÚBLICA, o Modelo de 

Excelência em Gestão, de padrão internacional, expressa o entendimento vigente sobre o 

“estado da arte”  , ou seja, o nível mais avançado de conhecimento ou de desenvolvimento em 

determinada área, no caso em questão, da gestão contemporânea nacional e internacional, e é 

a representação de um sistema de gestão que visa aumentar a eficiência, a eficácia, a 

efetividade e a relevância nas ações executadas.  

 É constituído por elementos integrados, que orientam a adoção de práticas de 

excelência em gestão com a finalidade de levar as organizações públicas brasileiras a padrões 

elevados de desempenho e de qualidade em gestão. 

 Esse modelo auxilia as organizações públicas que estão em busca de transformação 

gerencial rumo à excelência da gestão. Ao mesmo tempo, permite avaliações comparativas de 

desempenho entre organizações públicas brasileiras e estrangeiras e com empresas e demais 

organizações do setor privado, como forma de avvaliação de desempenho. 
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 O Modelo de Excelência em Gestão Pública foi concebido a partir da premissa 

segundo a qual é preciso ser excelente sem deixar de ser público, devendo estar alicerçado em 

fundamentos próprios da gestão de excelência contemporânea e condicionado aos princípios 

constitucionais próprios da natureza pública das organizações.  

 Esses fundamentos e princípios constitucionais, juntos, definem o que se entende 

hoje por excelência em gestão pública. 

 Orientados por esses princípios constitucionais, esses integram a base de sustentação 

do Modelo de Excelência em Gestão Pública os fundamentos apresentados a seguir: 

1. Pensamento sistêmico 

2. Aprendizado organizacional 

3. Cultura da Inovação 

4. Liderança e constância de propósitos 

5. Gestão baseada em processos e informações 

6. Visão de Futuro 

7. Geração de Valor 

8. Comprometimento das pessoas 

9. Foco no cidadão e na sociedade 

10. Desenvolvimento de parcerias 

11. Responsabilidade social 

12. Controle Social 

13. Gestão participativa 
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PROCESSO DE NEGÓCIO 

2.1.4 CONCEITO DE PROCESSOS 

 Como preceituam Graham e LeBaron (1994), todo trabalho importante realizado nas 

empresas faz parte de algum processo, conceito esse bastante empregado e enfatizado desde 

as teorias da Administração Científica, recebendo novas definições e aplicabilidade dentro do 

contexto evolutivo das práticas organizacionais.  

 Segundo as concepções fundamentais, processo é toda atividade que toma um input, 

adiciona valor e fornece um output, gerando assim um produto ou algo de valor mensurável a 

um cliente ou parte interessada.  

 Essa compreensão de processos como atividades em uma concepção lógica, 

sequencial e dependentes uma das outras, com início, meio e fim bem delimitados advém das 

práticas de engenharia industrial que culminou com na teoria da reengenharia, tão essencial 

para o estudo e evolução do entendimento de processos e suas diversas aplicações. 

 Sob a ótica da reengenharia, Davenport (1994) conceitua processos como um 

conjunto de atividades estruturadas e constantemente mensuradas, destinadas a resultar num 

produto específico para um determinado cliente ou mercado. O autor continua descrevendo 

que a abordagem de processos deve evidenciar a melhoria na dinâmica de realização da 

atividade laboral, em contraste a antigas tendências de enfoque isolado nos produtos e 

serviços entregues ao cliente demandante. 

 Paralelamente, Chang (2006), apresenta outra conceituação de processos através de 

uma perspectiva de gestão de negócio, onde um processo é um fluxo coordenado e 

padronizado de atividades executadas por pessoas ou máquinas. Importante destacar que 

independentemente da dimensão de análise do que vem a ser processo, esse nunca deve ser 

compreendido como um conjunto aleatório de atividades. Tais processos têm por natureza a 

característica de atravessarem as mais diferentes fronteiras funcionais ou departamentais com 

o objetivo de gerar valor para os clientes internos e/ou externos. Para tanto devem ser 

padronizados para que possam ser dotados de mensurabilidade, pois se um processo não pode 
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ser medido e comparado com valores padronizados, não se torna possível determinar o valor 

que esse é capaz de gerar.  

 Através da perspectiva de ênfase nos processos, foi possível que as empresas 

passassem a operar de forma mais dinâmica, especialmente pelo uso da tecnologia da 

informação aplicada de forma a gerar ganhos de produtividade, sendo possível alinhar as 

diferentes definições de processos ao longo da evolução das práticas gerenciais a ponto de 

evidenciarem que esses devem ser compreendidos sob uma ótica horizontalizada por meio de 

um fluxo transversal, abrangendo toda a organização, em contrapartida aos modelos 

estruturados por controle de eficiência departamental e funcional de negócio, predominante 

até os anos de 1990. 

 Diante o exposto, passa-se para a compreensão dos processos sob uma ótica 

contextualizada dentro das organizações, estruturas essas que, conforme preceitua Cury 

(2000), trata-se de “um sistema planejado de esforço cooperativo no qual cada participante 

tem um papel definido a desempenhar e deveres e tarefas a executar”.   

 Acrescentado por Meireles (2003) que descreve a organização tal qual um artefato 

que pode ser compreendido como um conjunto articulado de pessoas, métodos e recursos 

materiais, projetado para um dado fim e balizado por um conjunto de imperativos 

determinantes, tais como crenças, valores e cultura.  

 Diante isso, e segundo uma sistematização conceitual, o que passou a receber maior 

destaque, superando a simples conceituação e ênfase nos processos em si, foi a aplicabilidade 

dos processos como foco da gestão, gerando diversos modelos e estudos consensuais 

demonstrativos que, somente organizações capazes de identificar e compreender seus 

processos essências (core process) são capazes de permanecer evidenciadas nos respectivos 

mercados atuantes.  

 Da mesma forma, passa-se a enfatizar os processos “ponta-a-ponta” sob a ótica de 

agregação de valor para o cliente. Assim, conforme contextualizam Jesus e Macieira (2014, p. 

31) “um processo é simplesmente o modo como uma empresa distribui e executa o trabalho 

ao longo de suas diversas unidades funcionais, para gerar produtos e serviços para seus 

clientes e partes interessadas”. 

 Associado à ênfase dada ao cliente, à acirrada competição em um mercado cada vez 

mais disputado, à vertiginosa evolução da tecnologia e demais fatores competitivos, faz-se 
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necessário a otimização das operações através da flexibilização dos modelos gerenciais, meio 

esse que se desenvolve a gestão por processos como forma de acompanhar a tendência 

transformadora de gerenciar as atividades organizacionais com foco em atender as 

expectativas das partes interessadas (stakeholders). 

 A principal mudança de paradigma estava em criar uma visão administrativa mais 

abrangente, fundamentada no ponto de vista do cliente. Isso implicava realizar a gestão de 

processos de forma horizontalizada, abrangendo o gerenciamento de esforços nas mais 

diversas áreas funcionais envolvidas no processo produtivo (SORDI, 2005). 

 Porém, na prática, muitos são os problemas encontrados ao abordar a temática. 

Dentre os diversos desafios apontados pela literatura, tem-se: 

ü Nomenclaturas e terminologias empregadas, a começar pelo próprio termo processos 

que, por si só, gera consideráveis dúvidas devido ao elevado grau de abstração lógica 

do seu significado, o que acaba gerando grande dificuldade de compreensão do todo e 

consequentemente, entraves da divulgação e compartilhamento das informações. O 

termo processos, para muitas pessoas, remete automaticamente a uma ideia de simples 

padronização das rotinas, fluxogramas e formalização de manuais das atividades 

executadas. 

ü Ausência ou reduzida integração entre as metodologias já desenvolvidas, assim como 

de ferramentas disponibilizadas para modelagem, análise e automação dos processos, 

o que inclui a existência de banco de dados e demais documentos não compartilhados 

entre as diversas áreas componentes do todo organizacional; 

ü Visões divergentes sobre fatores importantes dos processos tais como o conjunto de 

atividades, core business e clientes, que em cada área ou departamento possa ter de 

forma dessincronizada e independente, enfraquecendo assim, a compreensão do todo 

organizacional, fator essencial nesse tipo de abordagem. 

 Apesar dos diversos e constantes desafios a serem superados, é fundamental que se 

dissemine o real sentido e importância da gestão por processos em qualquer organização 

como forma de agregação de valor através da “discussão da melhor forma possível para 

utilizar e combinar recursos como forma de gerar um determinado produto e/ou serviço o qual 

seja valorizado pelo cliente e partes interessadas” (JESUS;MACIEIRA, 2014, p. 39).  
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 Nessa mesma linha, é de fundamental importância que os processos sejam 

delimitados e tenham seus escopos bem definidos, por meio da identificação clara do seu 

início, demanda esclarecida, recursos disponíveis e seu fim, ou seja, o que se espera obter 

através do emprego dos mais diferentes recursos (humano, tecnológico, financeiro). 

2.1.5   GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS (BPM - BUSINESS 

PROCESS MANAGEMENT) 

 A evolução teórica e conceitual das teorias administrativas é a origem para a 

compreensão do que se define hoje como Gerencia ou Gestão de Processos de Negócio. 

 Davenport (1994), esclarece que  o movimento da administração científica, atribuído 

por Frederick Winslow Taylor no final do século XIX e início do século XX, tinha como 

propósito a otimização dos resultados operacionais através da padronização da forma de 

execução das atividades e criação das tarefas bem definidas baseadas nos estudos de 

tempo/movimento, mensurados estatisticamente com o objetivo de aumentar a produção e 

consequentemente o lucro, podendo essa fase ser considerada como a primeira onda da gestão 

de processos. 

 Em seguida, Hammer e Champy (HAMMER, 1993), desenvolvem o conceito de 

reengenharia onde defende o redesenho completo do processo, partindo de um ponto inicial 

como se o processo não existisse, aplicando numa mudança radical para promover medidas 

extremas e então provocar reformas e melhorias drásticas, sendo essa considerada a segunda 

onda da evolução da gestão de processos. 

Por fim, Smith e Fingar (2007) descrevem Business Process Management (BPM) 

como sendo a terceira onda da gestão de processos de negócio, permanente até os dias atuais, 

abrangendo conceitos iniciais desde a reengenharia, até a aplicação maciça da tecnologia com 

foco na satisfação dos clientes. 

 Conforme o Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócio – Corpo Comum 

de Conhecimento (ABPMP BPM CBOK versão 3.0), o Gerenciamento de Processos de 

Negócio é uma disciplina gerencial que alinha a estratégias e os objetivos de uma organização 

com expectativas de clientes, por meio de processos que transpassam a instituição de ponta a 

ponta. 
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 Para que seja possível uma melhor compreensão do conceito de BPM, vários são os 

fatores que devem ser integrados no âmbito desse conceito conforme descrito na figura 2.3. 

 Um processo de negócio pode ser compreendido como um conjunto de ações inter-

relacionadas ou associação de atividades realizadas com o objetivo de produzir um produto ou 

serviço existentes em todo e qualquer tipo de organização, independente do tamanho, área de 

atuação ou objetivos estratégicos.  

 Processos internos e entre empresas podem ser considerados, analogicamente, às vias 

nervosas de uma determinada organização, claramente definidos e otimizado em uma base 

regular, que irá conduzir a competitividade a longo prazo. Os clientes devem ser dotados com 

produtos e serviços antes que os concorrentes podem estabelecer-se.  

 Outro fator considerado como sucesso de negócio, associado à BPM é a capacidade 

de responder às novas exigências do mercado tão logo elas surjam, capacidade essa 

melhorada pela tecnologia envolvida na temática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Segundo evidencia Gonçalves (2000), toda organização é uma grande coleção de 

processos empresariais, uma vez que todo trabalho ofertado por uma instituição, é resultado 

de algum processo.  

 Ainda em termos de conceituação, Nagel e Rosemann (1999) apontam que processos 

de negócios podem ser compreendidos como ordenações temporais e lógicas (seriadas ou 

paralelizadas) de atividades executadas para transformar um objeto de negócio, visando a 

finalização de determinada tarefa. 

Figura 2.3 Fatores a serem integrados na aplicação de BPM. 
 Fonte: (Adaptado do BPM BPM CBOK VERSÃO 3.0, 2013) 
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 Os processos organizacionais são compreendidos sob uma ótica mais abrangente, que 

não apenas a visão estrita dos processos fabris preceituados pelas práticas da engenharia, 

ganhando contornos de interdependência e flexibilidade.  

  Conforme preceituam Jesus e Macieira (2014, p. 38), a conceituação de processos de 

negócio envolve a compreensão de “como os recursos, sejam humanos, materiais ou 

financeiros são alocados e aplicados com foco na geração de valores para clientes e demais 

partes interessadas no desenvolvimento e aquisição de bens e serviços. 

 Uma questão ainda em debate a ser compreendida e internalizada quanto ao estudo 

de processos organizacionais é a diferença conceitual e de aplicação da gestão de processos e 

da gestão por processos. Quando se fala de gestão por processos, geralmente refere-se a 

conceitos mais amplos que, ao longo da evolução da maturidade da organização, acarretam 

uma transformação em sentido lato e generalizada em toda forma de gestão, envolvendo 

questões como necessidade de visão macro dos negócios, alinhamento constante com a 

estratégia estabelecida, integração e assimilação de responsabilidade transversal através da 

colaboração entre as áreas componentes da organização. Por outro lado, a gestão de processos 

está intimamente ligada à compreensão estrita de como os diversos processos existentes na 

organização são geridos através da estruturação das ações envolvendo planejamento, análise, 

desenho, implementação, monitoramento e controle e refinamento, ou seja, trata-se de uma 

questão de compreensão sob a ótica do cliclo de vida da gestão de um processo, que será 

detalhado mais a frente. 

 A abordagem do tema Gestão de Processos vem evoluindo conceitualmente ao longo 

dos anos, desenvolvendo-se sob diversas fases e sofrendo adaptações às mudanças conceituais 

de gestão e tecnologia, metodologia de desenvolvimento, padrões e controles, incorporando 

temas organizacionais com foco no cliente, inovação e melhoria contínua, com o intuito de 

atender às expectativas do ambiente ao qual das organizações estão inseridas. 

 Dessa forma, o BPM é uma abordagem que abrange diversos conceitos desde o 

desenvolvimento de um plano de negócio ao controle gerencial da organização. Baseia-se em 

um conjunto de técnicas que une a Gestão de Negócio e a Tecnologia da Informação com 

enfoque na otimização dos resultados. Através do BPM é possível modelar um processo 

existente, testas inúmeras variações e propor possíveis melhorias (SMITH; FINGAR, 2007). 
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 Segundo descreve Chang (2006), o surgimento de novas formas de gerir processos de 

negócios sofreu um salto evolutivo a partir dos diversos insumos tecnológicos baseados no 

uso da internet, gerando assim, um novo quadro de concepção e implementação visando 

melhores práticas de soluções de negócios. 

 Importante ressaltar que, segundo preceitua o BPM CBOK versão 3.0, a disciplina 

gerencial de BPM auxilia no estabelecimento de princípios e práticas que permitem às 

organizações serem mais eficientes e eficazes na execução de seus processos de negócio. 

 Embora uma implementação de BPM seja possível de ser empregada em qualquer 

estrutura de trabalho, através de diferentes metodologias e por meio das mais diversas 

ferramentas existentes na comunidade de processos, a combinação ajustada para a eficácia  

será diferente para cada tipo de organização a depender de diversos fatores conceituais e 

situacionais, por exemplo. 

 Muitas são as vantagens empregadas pela aplicação de BPM em uma organização. 

Uma forma bastante completa de descrição dessas vantagens é encontrada no BPM CBOK 

versão 3.0, que divide essas oportunidades de melhorias em quatro grupos de stakeholders 

(partes interessadas) que serve como embasamento para a estruturação da Tabela 2.1 a seguir. 

Tabela 2.1 Oportunidades de melhorias por stakeholder pela aplicação de BPM 

 OPORTUNIDADES DE MELHORIAS ADVINDAS DA APLICAÇÃO DE BPM 

O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 

Transformação de Processos exige definição clara de responsabilidade; 

Acompanhamento constante de desempenho permite respostas mais ágeis, contribuindo também ao controle de 

custos, qualidade e melhoria contínua; 

Monitoramento das ações proporciona maiores índices de conformidade; 

Visibilidade, transparência, meios de acompanhamento eficientes, entendimento dos processos, condição e 

prontidão para as mudanças que aumentam a agilidade; 

Acesso a informações úteis simplifica a transformação de processos; 

Operações de negócio, quando melhores compreendidas, levam à geração e desenvolvimento do conhecimento; 

Avaliação de custo de processos facilita o controle e promove redução de custos. 

C
L

IE
N

T
E

S 

Transformação dos processos impacta positivamente a percepção e expectativa do cliente; 

 

Compromissos com os clientes são melhores monitorados através de resultados mensuráveis. 

OPORTUNIDADES DE MELHORIAS ADVINDAS DA APLICAÇÃO DE BPM 
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G
E

R
Ê

N
C

IA
 

Otimização do desempenho ao longo do processo; 

Melhoria de Planejamento e Provisões; 

Superações de limitações existentes nas fronteiras funcionais; 

Facilitação de benchmarking (interno e externo) de operações; 

Maior segurança e compreensão acerca de seus papéis e responsabilidades; 

A
T

O
R

 D
E

 

PR
O

C
E

SS
O

 

Compreensão holística 

Clareza dos requisitos do ambiente de trabalho 

Uso e compreensão das ferramentas aplicadas ao desenvolvimento do trabalho 

Maior possibilidade de contribuição para os resultados organizacionais e consequentemente maiores visibilidade 

e reconhecimento pelo trabalho realizado. 

Fonte: (Adaptado do BPM CBOK VERSÃO 3.0, 2013). 

2.1.6  A CULTURA DE GESTÃO DE PROCESSOS 

 Transformar uma cultura organizacional é algo dotado de grande complexidade,  

uma vez que estão envolvidos elementos que fornecem um grande conjunto de interpretações 

para os membros dessa organização, tais como valores, crenças, ritos, rituais, cerimônias, 

histórias,  mitos, tabus, normas, processo de comunicação, dentro outros. 

 O entendimento da cultura é fator fundamental para que se atinja o sucesso em toda a 

estruturação do trabalho de gestão de processos a ser desenvolvido, desde a análise dos 

processos atuais, desenho e implementação das melhorias.  

 O BPM CBOK versão 3.0 destaca a compreensaão de dois elementos essenciais para 

uma eficiente análise e compreensão da cultura que envolve a organização. O primeiro 

elemento crucial  é a análise baseada em fatos e não em ações passíveis de serem atribuídas a 

pessoas ou equipes, ou seja, é importante que no momento de relatos que envolvam 

problemas ou situações críticas, não seja atribuido culpa ou acusações subjetivas a indivíduos 

ou cargos. Um outro elemento importante e facilmente percebido é a potencial resistência que 

surge por parte dos envolvidos nos processos alvo de melhorias, uma vez que tal ação pode 

ser compreendida de forma enviesada por aspectos de “investigação carregada de intenções 

desconhecidas” (BPM CBOK versão 3.0, p. 149). 

 Assim, para que haja o desenvolvimento de uma cultura de processos, é necessário 

que haja a inserção hábil das pessoas envolvidas nos processos executados. Esse 

envolvimento deve ser, tanto quanto possível, uniforme, constante e consistente.  
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 Ainda relacionado a essa abordagem, é vital que haja compromisso executivo de 

longo prazo, tanto sob o aspecto de disponibilidade temporal, de recursos e apoio na prática..  

 Em um cenário organizacional como o existente na UFPE, essa é uma questão 

relevante, visto que a resistência à mudança é algo pouco trabalhada, tornando a participação 

do gestor muito importante para a melhor condução de aspectos políticos e possíveis 

prioridades “conflitantes à medida que a transformação é conduzida” (BPM CBOK versão 

3.0, pag 262), evidenciando assim o papel do patrocinador como autoridade para resolver 

conflitos e assumir decisões a serem tomadas. 

 Alguns dos demais elementos que são evidenciados quando se trabalha a Gestão de 

Processos de Negócio associado à necesside de mudança organizacional estão descritas na 

Tabela 2.2: 

Tabela 2.2 Elementos essenciais para desenvolvimento de uma cultura de processos 
• Importância do trabalho em equipe; 

• Gestores vão além do controle e do comando, liderando e delegando autonomia 

com responsabilidade; 

• Servidores são estimulados e incentivados a empreender visando melhorar os 

processos sob sua responsabilidade; 

• Existência de transparência, comunicação e divulgação sobre o desempenho; 

• A inovação é estimulada de forma ampla por toda a organização; 

• Há meritocracia e recompensa pelos resultados obtidos (não necessariamente 

financeiro) 

Fonte: Adaptado do BPM CBOK versão 3.0, 2013). 

 

 Para que seja possível tal disseminação, algumas questões podem ser inseridas e 

incentivadas pelos gestores e líderes na rotina de trabalho das equipes, tais como: 

ü Conhecimento e aplicaçõa de ações baseadas no real nível de maturidade de BPM da 

organização; 
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ü Estabelecimento de uma efetiva e reconhecida estrutura organizacional de Gestão de 

Processos de Negócio; 

ü Reuniões de apresentação e acompanhamento sobre práticas de sucesso aplicáveis ao 

contexto atual e seus melhores resultados a ocorrer periodicamente e amplamente 

divulgada; 

ü Capacitação e treinamentos através do desenvolvimento e fomento de participação 

dos principais envolvidos em BPM em seminários, cursos e workshops, por exemplo; 

ü Incentivo real à inovação; 

ü Delegação de poder e autoridade para solução de atividades em nível tático, e 

ü Incentivo ao gerenciamento da mudança. 

 Através do emprego sistemático de práticas como as citadas acima e implementação 

efetiva desses elementos, é possível alcançar a maturidade em processos identificada através 

de algumas características como fatores sinalizadores de evolução na curva de maturidade em 

questão:  

1. O estabelecimento de acordos gerais e compreensão uniforme sobre o que são 

processos de negóco; 

2. Como os processos de negócios interagem e interferem nas atividades desenvolvidas 

por cada uma das áreas envolvidas;  

3. Qual o valor que cada processo é capaz de agregar à percepção de qualidade por 

parte dos clientes;  

4. Capacidade de elaboração de documentos que descrevam como cada processo 

produz melhores resultados;  

5. Compreensão acerca das habilidades necessárias para o desenvolvimento de cada 

processo;  

6. Existência de métodos de avaliação e medição constante do desempenho de cada 

processo e compreensão de eficiência em sua execução;  

7. Tomada de decisão com base na análise do desempenho de um processo;  

8. Criação de novos papéis e/ou responsabilidades com o objetivo de gerenciar 

processos na estrutura existente. 
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 Logo, a compreensão dos processos de negócio, a análise das possíveis melhorias, 

uso de tecnologia, o foco no cliente, a compreensão da cultura organizacional, o entendimento 

do nível de maturidade são alguns fatores relevantes quando se trata de gestão de processos de 

negócio. 

2.1.7 GOVERNANÇA DE PROCESSO DE NEGÓCIO 

 Conforme as melhores práticas de gestão vão sendo disseminadas e aplicadas pelas 

organizações, inlcuindo as melhores prática da Gestão de Processos de Negócio, novos 

desafios vão surgindo requerendo novos meios de solução.   

 Um problema frequentemente encontrado quando inicia práticas ligadas à gestão de 

processos é a dificuldade de interação entre os diversos setores e atores participantes do novo 

contexto gerencial, indo de encontro às mais diversas política isoladas e definidas de forma 

dissociada por cada setor ou departamento.  

 Além desse entrave, existem muitos fatores limitantes e responsáveis por 

adversidades no bom desenvolvimento das práticas associadas a BPM, tais como:  

i. resistências mudanças, 

ii. falta de comunicação interdepartamentais,  

iii. processos que não retratam a realidade com fidedignidade,  

iv. ausência de patrocínio,  

v. uso constante de ferramentas inadequadas e não integradas em toda a organização,  

vi. baixo retorno percebido frente a altos esforços empendos,  

vii. não integração das iniciativas relativas à nova prática,  

viii. desalinhamento das ações de BPM com a estratégia,  

ix. indefinição dos papeis e responsabilidades,  

x. duplicidade de esforços,  

xi. incompreensão dos métodos  

 Diante esses vários entraves surge a questão de como as organizações podem se 

antecipar e evitar questões que interferem nos bons resultados organizacionais. E nesse 

cenário surge a área de Governança de Processos como direcionadora das ações e práticas 

capazes de gerar melhorias e minimizar os problemas estruturais e gerenciais em BPM, 

através da elaboração de políticas e diretrizes que orientam e estruturam as ações, papeis, 
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responsabilidades, áreas e formas de atuação no que se refere à Gestão de Processos de 

Negócio e temas relacionados dentro da organização. 

 A literatura é vasta quanto à conceituação do tema, estando dispostos abaixo, na 

tabela 2.3, alguns dos principais autores e definições sobre Governança de Processos. 

  

TABELA 2.3 PRINCIPAIS DEFINIÇÕES DE GOVERNANÇA DE PROCESSOS 

Fonte: (Adaptado do Barros, D. 2009, pag. 89) 

  

Andrew 

Spanyi 

Trata a Governança de Processos como a estrutura, as métricas, os papeis e as 

responsabilidades necessárias para medir, melhorar o desempenho e gerir os 

processos da organização, sendo fundamental para otimizar e viabilizar a 

melhoria de processos na organização 

Janne J. 

Korhonen 

A governança de Processos é compreendida como um elemento necessário 

para garantir a coordenação das iniciativas de processos entre as unidades 

funcionais da organização e para eliminar o desalinhamento entre a estratégia 

organizacional e os esforços de processos. 

Jeston e 

Nelis 

Governança de Processos é a gestão, a comunicação e o controle da Gestão de 

Processos dentro de uma organização. 

Mathias 

Kirchmer 

A Governança de Processos é o conjunto de processos e regras que organizam 

a Gestão de Processos. 

Michael 

Rosemann 

e Tania de 

Bruin 

A Gestão de Processos estabelece responsabilidades, direitos de decisão e 

processos de recompensa para orientar as ações em processos. 

Paul 

Harmon 

A Governança de Processos é toda a organização da Gestão de Processos 

através da definição dos objetivos, princípios e da estrutura funcional 

responsável por atribuir as responsabilidades pela tomada de decisão. Assim 

como definir as políticas e regras que dispõe o que os gestores podem fazer 

relacionado à Gestão de Processos. 
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Richardson (2006) aponta que uma solução eficaz é tratar a própria implantação das práticas 

de BPM como um processo que pode ser definido, modelado e automatizado dentro de um 

contexto maior de Governança. 

 Assim, Governança pode ser compreendida como um conjunto de regras capazes de 

direcionar a forma como uma organização irá realizar funções específicas do negócio. No 

caso das práticas de BPM, a Governança de Processo “consiste no conjunto de diretrizes e 

recursos que uma organização utiliza para facilitar a colaboração e comunicação ao se 

empreender iniciativas de processos empresariais, tais como a implementação de um novo 

processo organizacional” (RICHARDSON, 2006). 

 O tema vem ganhando destaque dentro do cenário organizacional, sendo objeto de 

estudos de diversos pesquisadores e autores de renome, sendo considerado essencial para o 

bom desenvolvimento de uma abordagem de BPM, uma vez que essa tem como objetivo 

organizar a gestão de processos na organização, Richardson (2006) sintetiza cinco princípios 

básicos ou etapas para o desenvolvimento de Governança de Processos eficaz, demonstrados 

na figura 2.4 abaixo: 

 

Figura 2.4 Cinco princípios básicos para Governança de Processos.  
Fonte: Richardson (2006) 
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 O primeiro princípio determina a importância de se estabelecer padrões de processos. 

Várias são as maneiras de uniformizar e padronizar as práticas de processos, algumas dessas 

formas incluem, por exemplo, a implantação de metodologia definidas, seja através de 

processos que pode estar voltados para o foco no cliente ou nas tarefas desenvolvidas em cada 

fase do projeto BPM específico, a depender das premissas, objetivos, restrições, e requisitos. 

 Ainda em se tratando desse primeiro princípio, destaca-se a importância da 

padronização da representação gráfica das diferentes atividades e eventos, pelo uso uniforme 

de uma notação única, como o caso da BPMN (Business Process Modeling Notation ou 

Notação de Modelagem de Processos de Negócio), amplamente difundido e utilizado nas 

práticas de Gestão de Processos.  

 Assim como a necessidade de padronização das ferramentas de modelagem e 

notação, verifica-se a importância de padronização de todo um conjunto de ferramentas de 

desenvolvimento que abrange mais do que a descrição e desenho dos processos, envolvendo a 

modelagem, integração, simulação e componentes de administração necessários para 

implantar a automatização de processos de negócio, envolvendo a uniformização e integração 

de formulários eletrônicos, requisitos e regras de negócios válidos para toda a organização. 

 A priorização dos processos é outro componente essencial para o sucesso de ações de 

governança em paralelo com a definição e detalhamento dos critérios de priorização no início 

de cada iniciativa de processos de negócios. Esses critérios de seleção incluem questões 

como: 

• Nível de complexidade dos possíveis processos a serem trabalhados 

o  Nesse caso, recomenda-se evitar a implementação de processos complexos em 

primeiro lugar já que envolvem um alto grau de integração com outros 

sistemas internos podendo deflagrar o surgimento e/ou evidenciação de 

aspectos capazes de levar a iniciativa ao fracasso.  

• Alcance de sucesso no processo e de impacto  

o  Nesse quesito é importante dimensiona o quanto a melhoria de um processo 

será percebido pelas pessoas envolvidas direta ou indiretamente. É importante 

que seja dado ênfase aos processos que gerem o maior impacto possível em um 

pequeno grupo de usuários, uma vez que existe um risco potencial para a 
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prática de BPM quando se têm processos mal implementados impactando um 

grande número de usuários.  

• Apoio dos Patrocinadores 

o  Através da decisão dos patrocinadores que serão estabelecidos as prioridade 

nos processos, o que irá gerar assim forte apoio executivo e operacional e 

consequentemente, integração aos objetivo estratégico aumentado a 

probabilidade de sucesso do projeto. 

• Documentação do Processo 

o  Importante que seja dada prioridade a processos que estejam, de certa forma, 

documentados, organizados e minimamente descritos. 

•  Guia Detalhado de como se dá a seleção dos processos 

o  Deve haver a descrição do peso de cada critério, gerando transparência em 

torno de como os processos são selecionados para a implementação. É 

importante para obter consenso de toda a organização no momento de 

definição desses processos.  

 Outra questão decisiva para o sucesso das ações envolvidas na Governança de 

Processos é a definição clara dos papéis e responsabilidades em todos os projetos relacionados 

a BPM. Sem a responsabilização e o patrocínio executivo bem definidos, a maioria das 

iniciativas de processos em toda a empresa não tem voz decisiva capaz de resolver conflitos 

relacionados a processos que possam surgir durante a implementação. 

 Em qualquer cenário, tipo ou tamanho da organização, o patrocinador executivo deve 

ter poderes para impor acordos e regras de governança e deve ter autoridade para toda e 

qualquer iniciativa relacionada à gestão processos. 

 É essencial que os papeis e responsabilidades sejam delimitados, pelo menos, para as 

seguintes funções: 

ü Patrocinador Executivo - Conforme supracitado, o patrocinador executivo fornece 

visibilidade de alto nível para a iniciativa processo. O patrocinador executivo tem 

autoridade para intervir em possíveis conflitos entre departamentos e atores. 
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ü Gerente de Processos – Trata-se da pessoa encarregada de liderar a implementação 

de um determinado processo de negócio, sendo inclusive responsável pelo sucesso ou 

fracasso da implantação do processo de negócio. Geralmente, o gerente do processo 

trabalha em estreita colaboração com todos os membros de uma equipe. 

ü Analista de Processo – É o responsável por liderar análise de processos e 

levantamento de requisitos. Atuam supervisionando os processos, interligando os 

usuários finais e gestores, além de serem responsáveis pelas regras de negócios, 

tradução dos requisitos, especificações técnicas, desenho e modelagem. 

 Algumas boas práticas recomendam que sejam também definidas responsabilidades 

claras não apenas para os desenvolvedores internos da gestão de processos, mas também para 

os clientes e parceiros envolvidos diretamente nas iniciativas de BPM, sendo possível que 

haja maior integração e interação de objetivos, interesses e práticas.  

 Por fim, tem-se que a Governança de Processo gera melhores resultados quando 

existe a definição clara de uma equipe interna de gestores de processos responsáveis por 

estabelecer e aplicar regras de governança. Essa equipe deve ser alocada em centros 

conhecidos como Unidades ou Escritórios de Processos, que representam o Centro de 

Excelência de BPM na organização. 

 Alguns objetivos atribuídos a Centros de Excelência em Processos de cada 

organização são:  

§ Elencar, priorizar e implementar processos 

þ  A Escritório de Processos atua junto aos gerentes de processos e demais 

envolvidos para identificar e priorizar processo. Como mencionado 

anteriormente, as diretrizes de seleção de processo deve ser desenvolvido para 

permitir que essa Unidade possa classificar os processos a serem 

implementados, concentrando os esforços em priorizar, desenvolver e 

implantar as atividades relativas. 

§ Manter a Biblioteca de Processos 

þ  Consiste em manter o conhecimento e a documentação acumulada para cada 

processo, seja através do levantamento dos requisitos documentados, manuais 

de treinamento e planos do projeto. Cabe à Escritório de Processos manter 
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esses artefatos em um arquivo físico e/ou dentro de uma base virtual, acessível 

e transparente a todos os envolvidos na gestão. 

§ Estabelecer Processo Melhores Práticas 

þ   Após a conclusão de cada implantação, o Escritório de Processos deve 

realizar revisões e avaliações periódicas de cada projeto desenvolvido, assim 

como elencar as diversas lições aprendidas, objetivando que as melhores 

práticas possam ser aplicadas para novas implementações futuras do processo. 

A avaliação da eficácia do processo é feita com base em métricas de 

desempenho previamente estabelecidas e homologadas por todos os 

envolvidos. 

CONSIDERAÇÕES 

 Assim, através do levantamento da base conceitual desenvolvida nesse capítulo, 

foram apresentados os aspectos importantes a serem destacados, analisados e estudados com o 

objetivo de proporcionar respaldo teórico e conceitual capaz de proporcionar uma melhor 

compreensão da metodologia apresentada no capítulo 4 desse trabalho. 

 Os temas abordados partiram da origem dos processos, através da necessidade de 

obter qualidade no gerenciamento das atividades das organizações, sejam elas públicas ou 

privadas, passando sistematicamente para a conceituação de processos, gestão de processos de 

negócio e governança de processos, a fim de demonstrar a possibilidade de transformação da 

cultura interna e, consequentemente dos resultados estratégicos a partir da aplicação dessas 

práticas em atividades executadas pelas organizações que as adotam. 

 Conclui-se, portanto, que as informações aqui apresentadas são suficientes para 

embasar a compreensão da metodologia de implantação de BPM na Universidade Federal de 

Pernambuco.



Capítulo 3  Metodologia de Implantação 

51 

 

3 A METODOLOGIA DE IMPLANTAÇÃO  

O CONTEXTO  

 A metodologia proposta nesse trabalho levou em consideração os aspectos relevantes 

e estruturais da Universidade Federal de Pernambuco, adaptado ao contexto geral de inserção 

dessa organização no cenário econômico e social. 

 Aspectos como estrutura organizacional, metas e objetivos estratégicos, composição 

do quadro de servidores tecnico-administrativos e docentes, nível de maturidade tanto em 

aspectos gerais da administração quanto em gestão de processos, assim como ferramentas e 

tecnologia disponíveis, foram alguns dos valores que direcionaram o estudo e a sistematização 

das análises e proposições pertinentes à metodologia para implantação de BPM na UFPE. 

3.1.1 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

 Conforme descreve o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2014-2018 da 

UFPE, a abrangência de atuação da Universidade se estende por três regiões do estado 

Pernambuco nas quais mantém três campi: Recife, Caruaru (região do Agreste 

pernambucano) e Vitória de Santo Antão (Zona da Mata) formando 12 Centros Acadêmicos 

“nos quais atua um corpo docente formado por 2.270 professores do quadro efetivo, 328 

professores substitutos, oito professores visitantes e um quadro técnico-administrativo 

composto por 4.106 pessoas.” (Plano De Desenvolvimento Institucional UFPE 2014-2018, 

pag. 17) 

 Os números são expressivos, visto que a UFPE é composta de uma comunidade de 

mais de 40 mil pessoas, entre professores, servidores técnico-administrativos e alunos de 

graduação e pós-graduação. 

 A administração central é composta pela Reitoria e 08 Pró-reitorias.  

 Ao todo são 10 centros acadêmicos do Campus Recife que formam 79 

departamentos; três Núcleos Integrados de Atividade de Ensino (Niates); 12 bibliotecas 

setoriais e uma biblioteca central; uma Editora Universitária; o Clube Universitário; um 

Colégio de Aplicação, que oferece ensino médio e ensino fundamental; uma creche; um 
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Hospital Universitário; e o Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami (Lika) e o Núcleo de 

Acessibilidade.  

 Compõem ainda a Universidade, o Centro de Ciências Jurídicas, o Núcleo de 

Televisão e Rádio Universitária, o Centro Cultural Benfica, o Memorial de Medicina e o 

Memorial da Engenharia.  

 A gestão administrativa da UFPE está sob a coordenação de três pró-reitorias: 

PROPLAN, PROGEST e PROGEPE. Entretanto, como ocorre na grande maioria das 

instituições públicas de ensino no Brasil, ainda incipiente quanto a bons sistemas de 

informação e de uma cultura de avaliação e planejamento.  

 Em 2014 houve a criação de uma nova pró-reitoria, a PROCIT que tem como missão 

articular estrategicamente o sistema integrado de informação e comunicação da UFPE, assim 

como toda a atividade de produção informacional de nível administrativo nos diversos 

segmentos universitários.  

 Com isso é notório que UFPE está buscando uma maior integração de seus gestores, 

a transparência nos seus processos e informações e, construindo uma nova cultura de 

avaliação e planejamento, segundo descreve o Plano de Desenvolvimento Institucional (PEI) 

UFPE 2014-2018, p. 81. 

 Esse estudo foi desenvolvido para ser aplicado nessa estrutura como é demonstrado 

na proposição da metodologia objeto desse estudo. 

 

3.1.2  A PRÁTICA DE GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO NA UFPE 

 A aplicação do BPM no ambiente público demanda atenção especial às 

especificidades desse setor, que se caracteriza por ter, na maior parte das vezes, uma estrutura 

funcional, burocrática e rigidamente hierarquizada.  

 No caso da implantação do BPM em Universidades Públicas, o uso dessa 

metodologia de implantação dessa abordagem requer ainda mais atenção, pois essas 

Universidades normalmente estabelecem-se por meio de um modelo tradicional de 

organização, que apresenta funções hierarquizadas e segmentadas em departamentos, o que 
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leva a formação de uma estrutura vertical em que não se tem uma plena integração entre as 

ações e os processos (MIRANDA, 2009).  

 Assim, o atual modelo de estruturação organizacional da Universidade Federal de 

Pernambuco, baseado na forte departamentalização e na gestão funcional, em que as 

atividades são exercidas através da especialização, possui limitações para lidar com a 

realidade dinâmica atual, que exige organizações integradas, flexíveis e adaptáveis (ELO 

GROUP, 2011).  

 Desse modo, para que as Universidades Públicas consigam acompanhar as rápidas 

transformações que acontecem no ambiente e atendam aos seus clientes com maior presteza e 

excelência, essas instituições estão adotando soluções que possibilitem o gerenciamento de 

seus processos como forma de melhorar seus resultados e expectativas frente seus produtos e 

serviços.  

 É relevante destacar que a sociedade é o principal cliente da Universidade Pública, 

pois usufrui de suas práticas de ensino e dos resultados de suas pesquisas (BERNARDES; 

ABREU, 2004). 

 Segundo previsto no Plano Estratégico Institucional da UFPE – PEI (2013 – 2017), é 

necessário “avançar na direção de uma gestão mais flexível e ágil, o que, na UFPE, já se 

constitui como uma prioridade”, através da implantação de avançadas ferramentas de gestão e 

controle dos resultados institucionais visando, dentre outros objetivos, a redução de fluxos de 

processos e informações e disfunções burocráticas. 

 Assim, em novembro de 2012 foram dados os primeiros passos para a inserção da 

Universidade Federal de Pernambuco na temática em questão através da organização do 

Seminário em “Gestão de Processos de Negócio para o Setor Público”. Esse primeiro evento 

fomentou a parceria entre a então Secretaria de Gestão da Informação e Comunicação 

(SeGIC), pesquisadores do assunto no Centro de Informática (CiN), Núcleo de Tecnologia de 

Informação (NTI) e algumas Pró-Reitorias. 

O Seminário contou com a participação de gestores responsáveis pela implantação 

dessa nova abordagem em intuições como a Petrobrás e a Prefeitura da Cidade do Recife, e 

Instituição Federal Ensino Superior (IFES) como a Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS) e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), além da 

importante participação de empresas de excelência na área como a Elo Group. 



Capítulo 3  Metodologia de Implantação 

54 

 

 Em paralelo houve um crescente número de participação de servidores da UFPE em 

eventos relacionados ao assunto, tais como BPM Day e BPM Global Trends com o intuito de 

obter conhecimento e atualização sobre as principais práticas, possibilitando melhor interação, 

disseminação e aplicação de novas formas de gerir baseado nos conceitos de Gestão de 

Processos. 

Durante todo o ano de 2013 foi dado seguimento ao projeto de estruturação da 

abordagem de Gestão de Processos na Universidade, concebida inicialmente na Secretaria de 

Gestão de Informação e Comunicação – SeGIC, hoje Pró-Reitoria de Comunicação, 

Informação e Tecnologia da Informação (PROCIT) atuando frente o perfil de horizontalidade 

estratégica,  articulação entre áreas essenciais, além de grande interação entre gestão, 

governança e  tecnologia, elementos fundamentais para a viabilidade dos objetivos em 

questão. 

 Em maio do citado ano, a UFPE realizou concurso público prevendo a contratação 

de funcionário com formação e capacitação na área de BPM.  

Em outubro do mesmo ano, a SeGIC, em parceira com a PROGEPE, organizou um 

Treinamento em Gestão de Processos ministrado pela Elo Group, evento realizado nos 

auditório da Biblioteca Central, onde durante uma semana,  servidores de todos os centro e 

pró-reitoria da UFPE, além de servidores da Universidade Federal Rural de Pernambuco 

(UFRPE) tiveram contato com conceitos, ferramentas, frameworks e práticas direcionadas à 

implantação da gestão de processos, objetivando a criação de multiplicadores nas diferentes 

áreas institucionais, possibilitando assim uma incipiente promoção da cultura requerida por  

mudanças organizacionais advindas das novas práticas.  

O fechamento do ano foi dado com a participação de alguns servidores da SeGIC, 

NTI e PROGEPE no 5º Seminário Internacional – BPM Global Trends, realizado em Brasília 

no mês de novembro de 2013. 

Devido o envolvimento cada vez maior com a prática de Gestão de Processos, em 

2014 houve o conhecimento de que diversas instituições públicas passaram a efetivar ações 

visando a contratação - por meio de Atas e Registro de Preço (ARP) - de serviço continuado 

de apoio à Gestão de Melhoria de Processos de Negócios, como no caso do contrato realizado 

pelo Ministério da Educação (MEC), instrumento esse disponibilizado a essa universidade.  
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Dessa forma, foi empenhado grande esforço por parte da Pró-Reitoria de 

Comunicação, Informação e Tecnologia (PROCIT), com o objetivo de realizar tal 

contratação, uma vez que é notório o ganho de produtividade e eficiência aplicado a essa 

Universidade através da expertise de empresas de consolidado reconhecimento de mercado, 

como a contratada pelo MEC e demais ministérios como o Ministério de Planejamento, 

Orçamento e Gestão (MPOG). 

  Diante o crescente interesse de parte da administração e percepção de que a 

abordagem de Gestão de Processos era algo de extrema relevância como meio de acompanhar 

a evolução de boas práticas no setor público, houve um grande engajamento decisório para 

viabilizar a qualificação de alguns servidores como parte da estratégia de gestão. Assim, 

houve a primeira semana de indução no assunto, voltado àqueles servidores interessados em 

atuar como células replicadoras do conhecimento adquirido.  

 Foi assim que 20 servidores foram selecionados conforme o Centro e/ou Pró-Reitoria 

de atuação, sendo essa uma prática integrante da estratégia de implantação de BPM na UFPE 

como será melhor demonstrado na proposição da metodologia. 

 Após um longo período de análise de boas práticas no mercado nacional, no início de 

2015 a UFPE concretizou um passo importante para a Gestão de Processos que foi a adesão a 

uma Ata de Registro de Preço para a prestação do serviço de apoio à gestão em práticas de 

BPM, com a assinatura do contrato de prestação de serviço com a empresa Elo Group. 

 Em janeiro de 2015 foi realizada a primeira reunião junto à empresa vencedora 

da Licitação para prestação do servido de apoio à gestão de melhoria de processos de negócio.  

Os resultados efetivos do empenho em contratar tal empresa tiveram início em 

fevereiro de 2015 com a definição dos processos estratégicos que seriam trabalhados nesse 

primeiro momento da execução dos serviços.  

Tais processos elencados segundo critérios de complexidade e alto impacto no 

desenvolvimento das atividades desempenhadas e reflexo na gestão como um todo foram:  

i) Processo de modelagem da situação atual, análise de melhorias dos processos 

de Aposentadoria dos Servidores da UFPE realizado nos mesese de 

fevereiro e março de 2015 ; e  

ii) Modelagem da situação atual dos processos, análise de melhorias nos 

processos e sistemas, desenho da situação futura dos processos incorporando 
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os resultados identificados, análise de processos e elaboração de plano de 

implementação do novo processo de Liquidação e Pagamento da 

Universidade, realizados entre os meses de de março a junho de 2015 . 

A efetividade de tal contratação visa agregar o incontestável desenvolvimento na 

gestão de processos de relevante interesse estratégico, além de proporcionar a disseminação 

do conhecimento prático e efetivo junto aos servidores responsáveis pela Escritório de 

Processos da UFPE.  

Com isso, torna-se possível a continuidade e o desenvolvimento do trabalho de forma 

expansiva e sustentável pelos demais setores e processos da UFPE conforme previsto na 

proposição dessa metodologia. 

 Após a entrega dos trabalhos supracitados realizados pela equipe responsável pela 

Gestão de Processos da UFPE sob coordenação e direcionamento dos especialistas em BPM, 

à Pró-reitora de Gestão de Pessoas e ao Pró-reitor de Planejamento e demais gestores 

envolvidos em cada um dos respectivos processos, deu início a fase de maior consistência no 

desenvolvimento das práticas de BPM na UFPE, que foi a estruturação do Escritório de 

Processos da Universidade Federal de Pernambuco, implantado na Pró-Reitoria de 

Comunicação e Informação e Tecnologia da Informação (PROCIT), ficando esse, responsável 

por coordenar todas as atividades relacionadas a BPM e à Governança de Processos da UFPE. 

  

 A METODOLOGIA PROPOSTA 

 A partir do contexto descrito e a despeito das diversas iniciativas realizadas pela 

Universidade Federal de Pernambuco para a efetivação e concretização de ações de BPM, 

incluindo a contratação de empresa especializada na temática e atuante na Universidade com 

esse propósito, ainda sim não foram suficientes para viabilizar a plenitude da implantação de 

BPM conforme previsto, sendo, portanto necessário, a proposição de uma metodologia 

específica e estruturada de estabelecimento da Gestão de Processos de Negócio, que é o 

objeto dessa dissertação e tem como propósito ser apresentada nesse capítulo. 

Para tanto, o Gerenciamento de Processos de Negócio representa uma nova maneira 

de desenvolver as atividades realizadas, possibilitando uma visão além dos limites das 

tradicionais estruturas funcionais componentes de uma organização, possibilitando que o 
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trabalho executado transpasse por todas as áreas envolvidas e não apenas àquela de origem ou 

responsável pela execução. 

Logo, para a proposição de uma metodologia capaz de gerar incrementos na gestão 

de uma organização como a Universidade Federal de Pernambuco, é necessário que existam 

alguns requisitos tais como a intenção de possuir “métodos otimizados, pessoas preparadas e 

tecnologia apropriada.” (BPM CBOK versão 3.0. pag. 55).  

Além disso, é imprescindível, segundo a literatura, que a organização inclua 

processos que apoiem BPM, tais como definição e desenho de processos de negócio, 

construção e implementação de processos de negócio e monitoramento e controle da execução 

de processos de negócio, segundo definição no Guia para Gerenciamento de Negócio, que 

juntamente com o Ciclo de Vida de BPM darão embasamento teórico a essa modelagem 

sugerida. 

O Ciclo de Vida de BPM é composto das etapas de Planejamento, Análise, Desenho, 

Implementação, Monitoramento & Controle e Refinamento.  

Porém, independente da quantidade de fases e/ou descrição dessas etapas, o ciclo de 

vida de BPM é baseado no Ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act), o qual também servirá de 

alicerce para a construção da metodologia em questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Ciclo de vida de BPM e ciclo PDCA.  

Fonte:  BPM CBOK VERSÃO 3.0 Pag. 63 
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Porém, essa metodologia pretende contribuir com a temática ao apresentar à estrutura 

organizacional da UFPE uma sistemática balizada em critérios de maior agilidade e eficência, 

dentro das novas perspectivas de aplicação de gestão de processos de negócio, capaz de 

melhor reestruturar a gestão.  

Para tanto, houve a ciência, através da literatura e da atuação prática, de casos de 

inovação que apresentaram elementos passíveis de agregar valor diferencial, inovador e 

empreendedor à metodologia aqui proposta.  

Uma das maneiras é a utilização de “Modelos Dinâmicos” (BPM CBOK versão 3.0, 

pag. 75) no lugar de modelos estáticos, como descritos oportunamente, que vão além do 

tratamento de processos como simples sequências de atividades, o que pode incorrer na perda 

de grande parte de informações relevantes relacionadas à estratégia, à estrutura, à gestão de 

pessoas ou relativas às tecnologias de informações advindas dos operadores das atividades 

analisadas.  Além disso, é perceptível que muitos dos métodos tradicionais de melhoria de 

processos aplicados tendem a se concentrar demasiadamente na descrição dos processos 

atuais (as is), falhando na sistemática da proposição do como deveria ser (to be), “gerando a 

possibilidade de percepção de concluirmos os projetos com dois estágios inservíveis: um 

processo bem descrito que desejamos abandonar e um processo ainda nebuloso, que 

presisávamos implantar” (PALVARINI, B; QUEZADO, C. Gestão de Processos voltada para 

resultados, Posição 266, 2013)  

Um dos objetivos dessa metodologia é justamente a proposição de uma estrutura que 

se desvincilhe das práticas rotineiras que levam a esses baixos índices de efetividade na 

aplicação da Gestão de Processos, criando uma forma mais ágil, util e sustentável para 

empreender mudanças significativas. 

A metodologia aqui proposta teve como fonte um framework de Governança e 

Gestão Orientada por Processos das Empresas Eletrobras apresentado no 5º BPM Global 

Trends, Instituição essa que também obteve consultoria da empresa atuante na UFPE durante 

os meses de fevereiro a novembro de 2015. Esse modelo estático foi adaptado e modificado 

para o contexto da UFPE e validado entre os integrantes da coordenação de gestão de 

processos situada na PROCIT. O modelo inicial e a metodologia proposta têm como ponto em 

comum a estrutura de divisão em áreas generalizadas de Governança, Ciclo de Vida de 

Processos e Melhorias de Processos Rotineiros, porém todos os demais itens foram adaptados 
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para a realidade dessa Universidade, visto às necessidades e demandas percebidas durante a 

execução das atividades de BPM. Dentre as atividades que balizaram a inserção dos itens 

nessa metodologia, podem ser citadas as constnates reuniões entre a coordenação de gestão de 

processos e a equipe de especialistas, os workshops desenvolvidos que contaram como 

principais participantes o Grupo de Trabalho em Gestão de Processos, a interação com demais 

envolvidos em diferentes graus de conhecimento em BPM dentro da UFPE e a execução 

propriamente dita das atividades da abordagem de BPM. Outra característica peculiar e 

direcionadora para a dessa metodologia é a criação e caracterização dos grupos de atores 

internos responsáveis por cada uma das etapas descritas no objeto de estudo aqui mencionado, 

visto a cultura organizacional tão peculiar e de forte impacto nas possíveis mudanças 

propostas. 

É descrito um ciclo de atuação que tem como balizador os instrumentos estratégicos 

da Universidade (PEI, PDI e PAI) e seus diversos objetivos e metas, como orientadores das 

ações a serem planejadas e executadas. 

Para o desenvolvimento da metodologia são elaboradas fases de atuação com seus 

respectivos artefatos e produtos associados aos atores responsáveis por cada etapa, resultando 

em um ciclo a ser cumprido a cada exercício de gestão, com o objetivo de se tornar uma 

prática perene e consolida de atuação, proporcionando melhoria continua e desempenho 

otimizado a cada fechamento de ciclo realizado. 

Esse ciclo metodológico terá início a cada exercício, acompanhando a temporalidade 

de ação do Plano de Ação Institucional (PAI), que possui ciclo de vida anual.  

O ciclo metodologico é baseado em três fundamentos (Governança de Processos, 

Modelagem e Inovação dos Processos e Gestão dos Processos no dia-a-dia e melhoria). Cada 

um desses pilares possui uma sequência de atividades, requisitos e responsáveis respectivos 

que, no todo, compõem o ciclo de processos de BPM para a UFPE.   

Terá início com a Governança de Processos através do alinhamento com a 

estratégia e priorização dos processos sob responsabilidade do Comitê Gestor de Processos, 

Escritório de Processos e Grupo de Trabalho de Gestão de Processos, todos detalhados no 

item 4.2.1.1.3. 

Após desenvolvida as atividades da etapa descrita acima, inicia-se a fase de 

Modelagem e Inovação dos Processos priorizados na etapa anterior. Essa fase tem a 
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responsabilidade compartilhada entre o Escritório de Processos, as Equipes de Processos de 

cada unidade interessada no processo priorizado, tambem conhecida como “dona do 

processo” e o Grupo de Trabalho de Gestão de Processos. 

Finalmente a última fase do ciclo proposto abrange a Gestão de Processos no dia-a-

dia, através do trabalho efetivo na execução dos processos melhorados visando o 

acompanhamento e a identificação e proposição de possíveis melhorias que só são percebidas 

no decorrer da execução das atividades. Essa fase fica sob responsabilidade direta da Equipe 

de Processos de cada unidade. 

Ao executar todas as etapas sequenciadas do ciclo, espera-se que os processos eleitos 

sejam melhorados, refletindo no favorecimento das tomadas das decisões pelos gestores e, 

consequentemente, nos resultados gerenciais da UFPE. 

Importante ressaltar que esse ciclo tem duração de um ano e é realimentado a cada 

início de exercício, sendo baseado na estratégia definida pelos atores da UFPE, respeitando as 

prioridades e contigências de cada ano pautado pelos indicadores previstos nos instrumentos 

de gestão da Universidade, visando a melhoria dos processos mais relevantes para a 

excelência da gestão e dos resultados. 

Como forma de melhor desenvolver a sistemática da metodologia proposta, a mesma 

foi descrita na figura 4.2, contextualizado a estrutura e realidade da Universidade Federal de 

Pernambuco às práticas de atuação de uma metodologia capaz de gerar resultados positivos e 

incrementais à gestão dessa Universidade. 

Na sequência, cada uma dos três fundamentos, atividades, requisitos e responsáveis  

supracitados são descritos em detalhes como forma de melhor compreensão da dinâmica da 

metodologia proposta. 
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Figura 3.2 Metodologia Proposta para Implantação do BPM na UFPE 
Fonte: Baseado no Framework de Governança e Gestão Orientada por Processos das Empresas Eletrobrás (2010) 
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3.1.3 GOVERNANÇA DE PROCESSOS NA UFPE 

 A primeira etapa da proposição do modelo construído para o contexto da UFPE foi 

estruturada sob os pilares da governança de processos.  

 Faz parte da governança de processos na UFPE aspectos relacionados à elaboração, 

implantação e controle de toda política que nortearão as ações da nova abordagem de BPM, 

assim como as regras e diretrizes, todos os tipos de procedimentos adotados relativos e as 

ferramentas utilizadas. 

 Na UFPE, essa etapa de concretização da governança tem início com a estruturação 

do Escritório de Processos, encarregado formal pela Governança de Processos, o qual tem a 

incumbência de reunir, discutir e propor todos os aspectos correlacionados, desde o 

alinhamento com a estratégia até a definição da estrutura funcional da nova abordagem 

proposta. 

 Como objetivo de estruturação dessa etapa, foi definido um grupo de 15 (quinze) 

profissionais atuantes nos três campi da Universidade, selecionados conforme critérios 

qualitativos de engajamento na gestão da organização, noção de conhecimento sobre Gestão 

de Processos, participação em procedimentos inovadores e amplo conhecimento sobre a 

estratégia, gestão, objetivos, metas e valores da UFPE. Esses profissionais contribuíram com a 

elaboração da Cadeia de Valores da Instituição e definição dos processos prioritários 

alinhados à Estratégia Organizacional. 

 Tal grupo participou de reuniões organizadas pela PROCIT, entre os meses de agosto 

a outubro de 2015, sob orientação e coordenação dos profissionais da consultoria Elo Group, 

tendo como pauta: 

§ Nivelamento do Conhecimento sobre BPM com todos os participantes; 

§ Definição do Negocio da UFPE;  

§ Construção da Cadeia de Valores da UFPE; 

§ Participação na elaboração da Arquitetura de Processos da UFPE; 

§ Alinhamento da Gestão de Processos à Estratégia Organizacional; 

§ Definição dos Processos Estratégicos Prioritários. 



Capítulo 3 Metodologia de Implantação 

 

63 

 

 Como principal produto dessa fase, houve a definição concreta e bem estabelecida da 

Cadeia de Valores da UFPE, definição da arquitetura de processos e forma de atuação da 

Gestão de Processos da Universidade Federal de Pernambuco. 

3.1.3.1  ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA e PRIORIZAÇÃO DOS PROCESSOS 

 É referenciado na literatura e consenso entre os profissionais especializados em 

Gestão de Processos que um dos pilares para o sucesso na implantação da abordagem de BPM 

é o alinhamento integrado entre práticas de melhorias de processos à estratégia corporativa.  

Ou seja, um dos fatores críticos de sucesso apontados é justamente que a implantação de BPM 

deve estar descrita e prevista no planejamento estratégico da organização, sob pena de ser 

apenas mais uma ação de gestão isolada passível de não apresentar os resultados esperados. 

 Os processos traduzem o cotidiano de uma organização, ou seja, refletem o “modus 

operandi” de execução, e para tanto, dependem da efetiva condução traçada pela estratégia. 

 Logo, é esse alinhamento, dentre os processos de negócio e a estratégia corporativa, 

que possibilita que grandes mudanças organizacionais ocorram, uma vez que viabiliza a 

tradução do estipulado pela alta direção e os meios de execução do almejado. 

 Esse alinhamento estratégico deve atingir e ser percebido por todos os colaboradores 

da organização, como forma de seguirem a estratégia corporativa. Vale ressaltar que, através 

da implantação de BPM, a organização coloca à disposição do colaborador uma importante 

ferramenta de desenvolvimento profissional e pessoal, tais como a ampliação das habilidades 

e conhecimentos técnicos através da participação em diversos cursos de capacitação em 

Gestão de Processos, trabalhos desenvolvidos e reconhecidos, além da possibilidade de 

Certificações, tal qual a ABPMP (Association of Business Processo Management 

Professionals) aptas a alavancar a posição do profissional no mercado de atuação. 

 Em consequência da análise da Estratégia Organizacional, o Escritório de Processos, 

o Comitê de Gestão de Processos e o Grupo de Trabalho de Gestão de Processos - grupo 

temporário formado por servidores selecionados dentre os três Campi, Centros Acadêmicos, 

Pró-Reitorias e Unidades Parceiras - elegerão os processos prioritários a serem trabalhados a 

cada Ciclo de Atuação da Gestão de Processos. 
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 Assim, serão eleitos de três (três) a cinco (cinco) processos capazes de gerar alto 

impacto em se tratando de melhoria, inovação, integração e resultados positivos na gestão da 

Universidades. 

 Como meio de seleção desses processos foi utilizada a ferramenta de qualidade 

denominada Matriz de Gravidade, Urgência e Tendência, também conhecida como Matriz 

GUT, ferramenta desenvolvida por Charles H. Kepner e Benjamin B. Tregoe em 1981, que 

tem como finalidade definir prioridades diante as várias alternativas de ação, priorizando os 

processos segundo a Gravidade (intensidade das possíveis consequências geradas por um 

problema, caso esse não seja resolvido), Urgência (tempo entre o surgimento dos danos caso o 

problema não seja tratado) e Tendência (curso previsto que o problema poderá diante a 

omissão de ação corretiva). Através do uso dessa ferramenta é possível responder a três 

questões importantes, a saber: 

a)  O que devemos fazer primeiro? 

b)  Por quê? 

c)  Por onde devemos começar? 

Além do mais, apresenta vantagens como otimização da alocação de recursos, 

alinhamento com o planejamento estratégico, simplicidade de implementação, dentre outros. 

Para escalonamento dos processos prioritários, serão usados os critérios de 

Gravidade, Urgência e Tendência conforme a seguinte graduação: 
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Tabela 4.1: Matriz Gravidade, Urgência e Tendência 

 PONTUAÇÃO 

5 4 3 2 1 

 

GRAVIDADE (G) 

Consequências 

extremamente 

graves 

Muito 

Graves 

Graves Pouco 

Graves 

Sem Gravidade 

 

URGÊNCIA (U) 

Imperioso 

uma ação 

imediata 

Alguma 

Urgência 

O mais cedo 

possível 

Pode 

aguardar 

uma ação 

Não tem pressa 

 

TENDÊNCIA (T) 

Alto risco de 

imediato de 

agravamento 

da situação 

Pode piorar 

em Curto 

Prazo 

Pode piorar 

em Médio 

Prazo 

Pode piorar 

em Curto 

Prazo 

Não tem 

perspectiva de 

piorar e pode 

até melhorar 

Fonte: Adaptado de Instituto Brasileiro da Qualidade Nuclear, 1993, p. XI-16. 

 

Para que essa primeira fase do ciclo seja efetivada dentre os parâmetros da 

Governança de Processos, devem ser cumpridas 4 (quatro) atividades interacionadas e 

detalhadas na sequência, que são: Objetivos da Governança, Estruturação da Cadeia de Valor, 

Definição dos Papéis e Responsabilidade e Definição da Estrutura Organizacional para 

implantação da Gestão de Processos na UFPE. 

 

3.1.3.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA GOVERNANÇA DA UFPE 

O modelo de governança de processos tem como principal missão estabelecer 

aspectos relacionados às tomadas de decisão estruturadas quanto ao funcionamento dos 

processos e suas interligações com os entregáveis inerentes ao assunto, assim como pela 

definição dos meios para implementação dessas decisões. 

 Conforme prescreve o BPM CBOK versão 3.0, não há uma abordagem pré-

determinada para se estruturar a governança de processos em uma organização, uma vez que 

essa vai ser direcionada por questões como a estratégia adotada, a cultura existente, o nível de 

maturidade e características dos líderes e gestores atuantes. 
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 As mudanças advindas de uma gestão orientada por processos refletem no 

comportamento e percepção dos funcionários, uma vez que novas regras e padrões são criados 

e são estabelecidas novas interações entre os gestores das áreas funcionais e os gerentes ou 

donos de processos, em uma nova configuração de papeis, responsabilidade e autoridade. 

 Para que no momento da implementação da Governança de Processos não surja o 

problema de responsabilidade sem autoridade, tão comumente percebido, é imperioso que 

haja uma figura hierárquica superior estabelecendo as normativas a serem cumpridas, 

instaurando e monitorando, assim, um equilíbrio entre controle e flexibilidade nessa nova 

sistemática a ser trabalhada. 

 Ainda “uma vez que os padrões de governança e a abordagem acordada pelo 

Conselho de BPM estejam definidos, a governança do gerenciamento de processos se tornará 

parte da estrutura de governança na organização” (BPM CBOK versão 3.0 p. 318). 

 Na Universidade Federal de Pernambuco, a responsabilidade pela Governança de 

Processos é da Diretoria de Processos e Tecnologia, que está responsável, de forma geral, pelo 

acompanhamento da condução direta, execução e controle dos processos, pela coordenação e 

facilitação da efetividade da gestão por processos na UFPE e manter de forma permanente a 

integridade da gestão por processos em toda a organização de forma incremental e em 

desenvolvimento constate. 

 Como objetivos específicos da Coordenação de Governança da UFPE, podemos 

citar: 

• Elaborar, controlar e revisar políticas, diretrizes, regras e procedimentos de 

BPM; 

• Sugerir de Ferramentas e Instrumentos orientados a Gestão por Processos; 

• Definir de Papeis e Responsabilidade; 

• Orientar a capacitação e aprimoramentos dos conhecimentos em Gestão por 

Processos; 

• Elaborar meios de comunicação e divulgação das ações relacionadas à BPM na 

UFPE; 

• Servir como elo entre a estratégia e a execução; 

• Promover o alinhamento entre as partes interessadas.··. 
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3.1.3.1.2 CADEIA DE VALOR 

 A cadeia de valor é um conceito desenvolvido por Michael Porter (1985) e pode ser 

compreendida como uma cadeia de atividades inter-relacionadas dentro de uma organização.  

 É usada com o objetivo de demonstrar o fluxo de processos existente que contribuem 

diretamente na produção de valores para os clientes.   

 A partir do desenho e da análise constante e incremental da Cadeia de Valor, é 

possível compreender a importância relativa entre os processos, a interelação que permitem a 

integração e alinhamento entre os processos, a identificação da importância relativa entre os 

processos da empresa, assim como realizar um robusto processo de priorização dos projetos 

de melhoria e o desenvolvimento de indicadores de desempenhos consistentes. 

 É representada graficamente da esquerda para a direita evidenciando níveis de 

processos e seus subprocessos, permitindo a visualização de toda a integração e/ou 

sequenciação de ações e atividades em busca de um objetivo específico. 

 Na Figura 4.3 é apresentado um esquema genérico da Cadeia de Valor criada por 

Porter. 

 
Figura 3.3 Cadeia de Valor 

Fonte: Adaptado de PORTER (1989, pag.3) 
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A prática de construção da cadeia de valor, geralmente é dividia em 3 (três) camadas: 

Estratégia,  de Negócio (core business da companhia) e de Suporte, conforme pode-se 

observar na Figura 4.4 abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A cadeia de valor da UFPE deverá conter as seguintes informações estruturais e 

definidas pelo Comitê de Gestão por Processos em parceria com o Escritório de Processos: 

1.  Órgãos Reguladores e/ou Direcionadores; 

2.  Atores internos essencais para proporcionar as entregas da organização; 

3.  Atores externos importantes  na execução dos processos; 

4.  Macroprocessos que direcionam a organização.  

5.  Macroprocessos diretamente responsáveis para o atingimento da missão da 

organização, ou seja os macroprocessos responsáveis pelo motivo da 

organização existir; 

6.  Atividades essenciais para o funcionamento da organização e que não se 

relacionam diretamente com os “produtos” gerados pelos processos 

finalísticos; 

7.  Clientes finais (principais interessados na entrega da organização)? 

 Dessa forma, a  Cadeia de Valor da Universidade Federal de Pernambuco seguirá a 

estrutura apresentada na figura 4.5.  

Figura 3.4 Divisão de uma cadeia de valor.  

Fonte: Elo Group (2015) 

 

ESTRATÉGIA 
Macroprocesso 1 Macroprocesso 2 Macroprocesso31 Macroprocesso41 

NEGÓCIO 

Macroprocesso 5 Macroprocesso 6 Macroprocesso7 Macroprocesso 8 

SUPORTE 
Macroprocesso 9 Macroprocesso 10 Macroprocesso 11 Macroprocesso 12 
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 As informações relativas à cada área específica deverá ser preenchida a cada ciclo 

anual, respeitando as decisões estabelecidas nos instrumentos estratégicos em alinhamento 

entre o Comitê de Gestão por Processos, Escritório de Processos e Unidades Funcionais. 

 

3.1.3.1.3  PAPEIS E RESPONSABILIDADE 

Quando o gerenciamento de processo de negócio é aplicado em uma estrutura que 

exige atividades interfuncionais, é importante que sejam criados papeis especializados e novas 

responsabilidades, evitando que as tomadas de decisão estruturada fiquem limitadas aos 

setores funcionais, dando margem a ineficiência e rupturas de processos decisórios e 

executivo nos mais diversos níveis. 

À medida que é proporcionada uma gestão orientada a processos, surge a 

necessidade de estabelecimento de novos papeis e uma sólida integração horizontalizada do 

trabalho.  

Figura 3.5 Estrutura da cadeia de valor da UFPE.  

Fonte: Elo Group (2015) 
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Dessa forma, é imprescindível a adaptação e/ou reformulação do quadro de pessoal 

da Universidade nas diversas áreas impactadas pela gestão por processos através da atribuição 

de novos responsabilidades a servidores já atuantes em práticas relacionadas à gestão das 

respectivas áreas, assim como a previsão e contratação de novos servidores com formação, 

especialização, experiências e certificação em BPM como forma de reforçar e ampliar a 

capacidade técnica da Escritório de Processos da UFPE e demais áreas funcionais 

replicadoras da prática em questão. 

Os principais papeis citados na literatura e identificados como essenciais na 

metodologia proposta neste trabalho são: 

• Patrocinador 

Um dos principais papéis desempenhados é o do Patrocinador, responsável por 

definir e direcionar as principais ações relacionadas a BPM na Organização. Para que seja 

alcançado êxito nas ações relativas a BPM, deve haver o alinhamento e o comprometimento 

da alta administração com o conceito e aplicação da nova gestão, através tomada da ideia para 

si, defesa e apoio à iniciativa.  

No caso da UFPE, esse papel é exercido pelo atual Reitor, Pró-Reitores e Diretores 

de Centro aptos a fazer valer as decisões relacionadas a Gestão de Processos. 

• Grupo de Trabalho de Gestão de Processos  

 Como forma de fomentar a participação dos gestores comprometidos com a melhoria 

da gestão da UFPE, foi criado o Grupo de Trabalho de Gestão de Processos. Esse conjunto 

de pessoas terá formação temporária e será desfeita após a conclusão da segunda etapa do 

ciclo (Modelagem e Inovação dos Processos). Tem como principais atribuições definir a 

Cadeia de Valores da UFPE, estabalecer os primeiros processos a serem trabalhados, 

alinhando a Gestão de Processos à Estratégia Organizacional, além de servir como órgão 

consultivo quanto a aspectos de relevância gerencial importante para o desenvolvimento das 

práticas de BPM. 

• Comitê de Gestão de Processos 

O Comité de Gestão de Processos (CGP)  será instituido através de uma 

Portaria assinada pelo Reitor da Universidade Federal de Pernambuco e estará 

vinculado à Pró-Reitoria de Comunicação, Informação e Tecnologia da Informaçaõ 

(PROCIT). 
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Terá como objetivo institucionalizar a Unidade de Gestão de Processos da 

UFPE, de modo a promover a melhoria contínua e a inovação dos processos das 

unidades funcionais da instituição. 

Dentre as competências de tal comitê, temos: 

i. Propor ações para sensibilizar os gestores e os colaboradores da 

Universidade sobre a importância da Unidade de Gestão de Processos; 

ii. Definir as ações de capacitação necessárias aos servidores, bem como a 

infraestrutura, os modelos e os métodos que serão utilizados na 

Unidade de Gestão de Processos; 

iii. Definir a política de funcionamento da Unidade de Gestão de 

Processos; 

iv. Determinar quais os processos prioritários que deverão ser trabalhados 

pela Unidade de Gestão de Processos e demais áreas funcionais 

envolvidas; 

v. Opinar sobre os manuais, procedimentos e documentações, acerca dos 

processos realizados na gestão universitária, elaborados pela Unidade 

de Gestão de Processos. 

O Comitê de Gestão de Processos (CGP) deverá ser composto por membros 

titulares e respectivos suplentes, com mandato de 1 (um) ano renovável por mais 1 

(um), sendo um representante de cada unidade a seguir indicado: 

I. 1 (um): PROACAD 

II. 1 (um): PROPESQ 

III. 1 (um): PROEXT 

IV. 1 (um): PROGEST 

V. 1 (um): PROGEPE 

VI. 1 (um): PROPLAN 

VII. 1 (um): PROAES 

VIII. 1 (um): NTI 

IX. 1 (um): CAA 
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X. 1 (um): CAV 

XI. 1 (um): CAC 

XII. 1 (um): CCB 

XIII. 1 (um): CCEN 

XIV. 1 (um): CCJ 

XV. 1 (um): CCS 

XVI. 1 (um): CCSA 

XVII. 1 (um): CE 

XVIII. 1 (um): CFCH 

XIX. 1 (um): CIN 

XX. 1 (um): CTG 

XXI. 1 (um): PROCIT 

            XXII.1 (um): PROCIT – Presidente 

O CGP se reunirá a cada início de exercício, após a consolidação e divulgação do 

Plano de Ação Institucional (PAI) pela Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) a fim de se 

estabelecer projetos prioritário conforme critérios de criticidade estabelecidos pela área de 

Governança de Processos da UFPE.   

Periodicamente, a cada quatro meses, haverá a convocação de reuniões como forma de 

acompanhamento e monitoramento das ações prioritárias e discussão de possíveis novas 

atividades contingenciais.  

Não obstante, poderá haverá convocação de reuniões não programadas em caso de 

eventuais necessidades onde as decisões do CGP possam ser de considerável relevância 

conforme decisão da Escritório de Processos ou solicitação de alguma área funcional 

demanante. 

•  Escritório de Processos 

Diante o atual modelo de estruturação organizacional da Universidade Federal de 

Pernambuco, baseado na hierarquização e na gestão funcional, em que as atividades são 

exercidas através da especialização, é perceptível algumas limitações para lidar com a 

realidade dinâmica atual, que exige organizações integradas e adaptáveis.  
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Desse modo, para que as Universidades Públicas consigam acompanhar as rápidas 

transformações que acontecem no ambiente e atendam aos seus clientes com maior presteza e 

produtividade, essas instituições estão adotando, cada ez mais, soluções que possibilitem o 

gerenciamento de seus processos de forma mais eficaz e otimizada.  

É relevante destacar que a sociedade é o principal cliente da Universidade Pública, 

pois usufrui de suas práticas de ensino e dos resultados de suas pesquisas (BERNARDES; 

ABREU, 2004). 

Uma das modernas abordagens que vem sendo empregada no gerenciamento das 

atividades universitárias é a criação da estrutura especializada como um Centro de Excelência 

em BPM ou  Escritório de Processos que constitui uma solução para tornar a gestão de 

processos uma prática perene, efetiva e sistêmica, permitindo a reorganização dos processos 

de uma instituição através de um enfoque de mudança, além de possibilitar o emprego de 

técnicas e ferramentas que possibilitem o estudo dos processos organizacionais (MIRANDA, 

2009).  

Os Escritórios de Processos surgem como um importante instrumento que 

institucionaliza a prática de BPM, de forma a tornar essa metodologia parte da cultura e da 

rotina das organizações, promovendo inovação e melhoria da produtividade.Dessa forma, 

surge a necessidade dessa Universidade em acompanhar a evolução de toda estrutura de 

gestão, através da melhoria e sustentabilidade da qualidade dos seus processos transversais, 

tais como gestão patrimonial, gestão de pessoas e comunicação em suas diversas dimensões,  

gerando, assim,  impactos sensíveis e melhorias constantes.A estruturação do projeto de 

implantação do Escritório de Processos da Universidade Federal de Pernambuco foi realizada 

seguindo as seguintes fases conforme demonstrado na figura 3.6 abaixo: 
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1ª Etapa - Definição do Escritório de Processos onde foi estabelecido como seria a 

Estratégia do Escritório de Processos, ou seja, sua Missão, Visão, Objetivos e Metas, seu 

posicionamento, forma de atuação, responsabilidade, composição e integração com as demais 

unidades gestoras da UFPE. Nessa fase foi definido que o Escritório de Processos da UFPE 

tem como objetivo apoiar as demais áreas funcionais da Universidade Federal de Pernambuco 

em ações e estratégias que promovam a melhoria dos processos e, consequentemente, a 

modernização da gestão e maior cooperação e integração entre os diversos setores da 

Universidade. 

 O Escritório de Processos tem uma atuação integrada com as demais unidades 

replicadoras presentes na estrutura de gestão da UFPE tal qual um centro capaz de 

proporcionar apoio e comunicação constantes capazes de promover mudanças sólidas e 

permanentes nos processos que necessitem de aperfeiçoamento, além da difusão de boas 

práticas e exemplos de procedimentos bem sucedidos.  

Possui ainda como objetivo, o desenvolvimento, na escala de maturidade da gestão, 

buscando com que todos os processos aptos de serem trabalhados possam ser constantemente 

mensurados e controlados através de indicadores previamente estabelecidos. 

 Faz parte ainda dos objetivos do Escritório de Processos ser um centro de 

capacitação através da oferta e replicação de conhecimento e apresentação de soluções às 

Figura 3.6 Fases da Implementação do Escritório de Processos da UFPE 

Fonte: Adaptado Elo Goup (2015) 
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dúvidas e entraves que possam surgir na prática das melhorias aplicadas. Assim como buscará 

o desenvolvimento constante das partes interessadas através de capacitações e programas de 

melhoria do conhecimento.  

Cabe ao Escritório de Processos, em sessão do Comitê de Gestão de Processos 

(CGP), promover a discussão, dotada de elementos balizadores à estratégia da UFPE, e 

formatação de meio para a escolha dos processos a serem trabalhados a cada ciclo de atuação.  

Por fim, faz parte do escopo dessa estrutura, a apresentação e definição das possíveis 

ferramentas de gestão de melhoria de processos e monitoramento, sendo gerado, ao final de 

cada ciclo, um Guia de Gestão de Processos com todas as decisões definidas em sessão do 

CGP. 

2ª Etapa - Elaboração e Realização do Plano de Divulgação, objetivando o maior 

conhecimento do trabalho desenvolvido para a implantação e concretização do Escritório de 

Processos onde será elaborado um material informativo (físico e eletrônico) que deverá ter 

circulação entre os diversos Centros e Pró-reitoras dos diversos Campi da UFPE. 

Através desse material é possível a disseminação de informação tais como: o que é a 

Gestão de Processos e Escritório de Processos, sua responsabilidade, forma de atuação, 

possíveis meios de contribuição/participação das demais unidades gestoras e resultados 

esperados. Um exemplo desse artefato consta no Apêndice 1 desta pesquisa.  

Assim, busca-se dotar de conhecimento o surgimento de uma estrutura organizacional 

apoiada pela mais alta gestão da UFPE em busca da melhores resultados e formas de atuação. 

 3ª Etapa - Convocação dos Selecionados que farão parte da formação dessa 

estrutura inicial do escritório. Esses serão selecionados dentre os servidores tecnicos, gestores 

e docentes de áreas afins à gestão da Universidade Federal de Pernambuco. Nesse momento, 

após o fechamento do grupo, será realizado um curso de noções breves em BPM com carga 

horária de 20 horas como forma de nivelamento do conhecimento dos envolvidos nessa etapa. 

4ª Etapa - Elaboração da Arquitetura dos Processos, foram definidas a Arquitetura 

de Processos, a Cadeia de Valores e quais os Processos que serão trabalhados na sequência. 

Trata-se de uma fase crucial, onde a expertise dos servidores selecionados é de grande 

importância, uma vez que a arquitetura de processos será desenhada abrangendo níveis 

diferentes: dos processos estratégicos ou de gestão, passando pelos finalístico, até os de apoio. 
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Nesse momento serão definidos, em primeiro plano, aspectos da gestão e interligadas 

com a estratégia organizacional e suas relações e impactos internos e externos à UFPE. 

Quanto aos negócios propriamente ditos, serão definidos os aspectos relevantes aos processos 

finalísticos da Universidade, a saber: Ensino, Pesquisa e Extensão, e suas subáreas como, por 

exemplo, as diversas formas de admissão na UFPE, transferência entre universidades, 

trancamento, entrada em processo de emissão de diplomas, parceria em pesquisas e formas de 

projetos de extensão. E por fim, o tratamento dos processos de apoio como gestão de pessoas, 

compras e aquisições, realização da liquidação e pagamento, gestão do patrimônio, sistema e 

tecnologia, controladoria, procuradoria, dentre tantos outros a serem definidos por essa equipe 

selecionada para tal finalidade. 

5ª Etapa - Coaching sobre os projetos dos processos implantados, é a fase onde os 

consultores da Elo Group mantém, por aproximadamente três meses, um trabalho de 

acompanhamento e apoio a cerca das ações desenvolvidas pelos responsáveis pelos projetos 

inicialmente estruturados, orientando nas questões específicas como escopo, desenho, 

modelagem, ferramentas, estruturação de modelos, dentre outros assuntos relacionados aos 

projetos pilotos elencados. 

O Escritório de Processos está posicionado na estrutura organizacional da PROCIT 

integrando a Coordenação de Governança de Tecnologia da Informação sob a Direção de 

Processos e Tecnologia conforme demonstrado na figura 4.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.7: Organograma da PROCIT   

Fonte: Esta pesquisa (2015) 
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• Equipe de Gestão de Processos em cada Unidade 

Importante ressaltar que tal metodologia sugere uma formatação de células 

replicadoras de BPM em cada Pró-Reitoria, Centro Acadêmico e Órgão Suplementar 

supracitados, composto de uma equipe de servidores com atribuições relacionadas às práticas 

de gestão por processos da respectiva área funcional. 

Essas equipe de processos formada em cada umas das unidades funcionais 

supracitadas, deverá: 

o controlar e priorizar os respectivos processos; 

o dar suporte ao gestor nos assuntos relacionados a BPM; 

o modelar os processos da unidade; 

o realizar as análises de desempenho e de impacto; 

o participar das reuniões de acompanhamento realizadas sob orientação 

do Escritório de Processos; 

o implementar as mudanças em processos advindas da sistematização 

aplicada. 

Para que seja viável a sustentabilidade do trabalho, sugere-se que as equipes de 

processos de cada uma dessas unidades replicadoras sejam formadas por no mínimo três 

servidores, selecionados dentre aqueles lotados no setor, sob orientação e coordenação do 

gestor responsável, e que possuam habilidades de mediação e desenvolvimento de resolução 

de problemas de forma ágil e eficiente. 

O Escritório de Processos terá o papel de orientar essa equipe, estimulando a 

aquisição de conhecimento através da proposição de cursos de capacitação e indicação de 

fontes teóricas e demonstração de melhores práticas passíveis de serem aplicadas, em uma 

busca constante de construção de expertise, assim como servirá de órgao solucionador de 

possíveis dúvidas e gargalos que possa surgir no desenvolvimento das atividades pontuais. 

Importante ressaltar a criticidade do apoio do patrocinador e apoio do gestor uma vez 

que os servidores poderão acumular as funções originalmente desenvolvidas e as agora 

referentes à gestão de processos. 
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Dessa forma espera-se que as práticas sejam solidificada e amplamente disseminada 

por todos os setores presentes da composição organizacional da Universidade Federal de 

Pernambuco. 

Tais responsabilidades estão demonstradas de forma resumida na tabela 4.2. 

Tabela 4.2: Papeis e Responsabilidade na Iniciativa de Processos  

Papéis Responsabilidade 

Patrocinador 

- Definir visão e direção para BPM dentro da Organização; 

- Apoiar as iniciativas relacionadas; 

- Fazer cumprir as decisões de Gestão de Processos necessárias para o êxito das 
ações. 

Grupo de 
Trabalho de 

Gestão de 
Processos 

- Definir a Cadeia de Valores da UFPE; 

- Estabalecer os primeiros processos a serem trabalhados; 

- Alinhar a Gestão de Processos à Estratégia Organizacional 

 

 

Comitê de 
Gestão de 
Processos 

-Direcionar os gestores das áreas funcionais sobre as decisões tomadas; 

-Negociar as possíveis divergências e conflitos de prioridades que possam surgir 
entre os gestores funcionais; 

-Propor ações para sensibilizar os gestores e os colaboradores da Universidade 
sobre a importância da Unidade de Gestão de Processos; 

-Definir as ações de capacitação necessárias aos servidores, bem como a 
infraestrutura, os modelos e os métodos que serão utilizados na Unidade de Gestão 
de Processos; 

-Definir a política de funcionamento do  Escritório de Processos; 

-Determinar quais os processos prioritários que deverão ser trabalhados pelo 
Escritório de Processos e demais áreas funcionais envolvidas; 

-Opinar sobre os manuais, procedimentos e documentações, acerca dos processos 
realizados na gestão universitária, elaborados pela Unidade de Gestão de Processos 
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Papeis Responsabilidade 

Escritório de 
Processos 

-Ser responsável pela governança de processos; 

-Definir  princípios, práticas, padrões, modelo de atuação, metodologia, indicadores 
e ferramentas de BPM; 

-Oferecer instruções sobre uso de ferramentas e métodos consolidados entre os 
especialistas da área; 

-Divulgar e Orientar sobre as melhores práticas utilizadas no gerenciamento de 
processos através de cursos, worshops e treinamentos; 

-Comunicar para melhor difundir a cultura de BPM na UFPE; 

-Manter e atualizar um repositório de processos; 

Equipe de 
Gestão de 

Processos em 
cada 

Unidade 

- Controlar e Priorizar os respectivos processos gerenciais; 

- Dar suporte ao gestor nos assuntos relacionados a BPM; 

- Realizar o desenho dos processos da Unidade; 

- Realizar análise de desempenho e de impacto; 

- Participar das reuniões de acompanhamento realizadas sob orientação do 
Escritório de Processos; 

- Implementar as mudanças em processos advindas da sistematização aplicada. 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

 

3.1.3.1.4  ESTRUTURA 

É de extrema importância a compreensão de que quando uma organização decide 

adotar a gestão orientada por processos, essa decisão é apresentada como um complemento ao 

desenho funcional já existente e não uma simples forma de transformação radical da estrutura. 

Evidente que mudanças serão definidas, uma vez que surgirão novos atores, 

responsabilidades e necessidade de readaptação ou mesmo criação de algumas novas 

estruturas funcionais. Tais adaptações servirão como direcionamento para a implantação de 

uma cultura de gerenciamento orientado a processos, e consequentemente as definições claras 

de responsabilidades, papeis e relacionamentos.  

Através dessas ações as organizações percebem que podem se tornar mais eficazes 

no gerenciamento dos seus processos, incentiando e promovendo mudanças significativas a 

nível interfuncional que geram percepção de valor por parte dos mais diversos clientes. 
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Segundo descreve o Manual de Gesão de Processos “organização orientada por 

processos é uma organnização estruturada, organizada, mensurada e gerenciada em torno de 

seus processos de negócio” (BPM CBOK versão 3.0, pag 296 – 306 pdf). 

Outra questão importante quanto à estrutura organizacional é a importância dada à 

maneira que se dará a integração entre as diversas áreas envolvidas e novas abordagens até 

então pouco aplicadas no contexto gerencial como melhoria contínua, capacitação e 

periódicas atualizações técnicas em gestão de processos, redesenho, mudança de paradigmas e 

tecnologias de BPM. 

A Universidade Federal de Pernambuco é uma organização de estrutura funcional, e 

sua administração é exercida através de órgãos normativos, deliberativo e consultivos, além 

da reitoria que tem o papel de órgão executivo central. Dentre os órgãos deliberativos 

superiores encontram-se, o Conselho Universitário, o Conselho de Administração, o Conselho 

Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão e o Conselho de Curadores, além das 8 (oito) 

Pró-Reitorias, conforme listado abaixo:  

1. Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos (Proacad) 

2. Pró-Reitoria para Assuntos de Pesquisa e Pós-Graduação (Propesq) 

3. Pró-Reitoria de Extensão (Proext) 

4. Pró-Reitoria de Gestão Administrativa (Progest) 

5. Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida (Progepe) 

6. Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças (Proplan) 

7. Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis (Proaes) 

8. Pró-Reitoria de Comunicação, Informação e Tecnologia da Informação 

(Procit) 

A estrutura organizacional da UFPE é baseada em Departamentos que desenvolvem 

atividades de ensino em nível de graduação e pós-graduação, além de pesquisa e de extensão, 

no âmbito de suas áreas específicas. O agrupamento dos departamentos se faz de forma 

corrdenada por unidades mais simples conhecidas como Centros, conforme estabelece o 

Estatuto da Universidade Federal. 
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Os Centro são: 

a) Centros de Artes e Comunicação (CAC); 

b) Centro de Ciências Exatas e Natureza (CCEN); 

c) Centro de Ciências Biológicas (CCB); 

d) Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH). 

a) Centro de Educação (CE); 

b) Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA); 

c) Centro de Ciências da Saúde (CCS); 

d) Centro de Tecnologia (CT); 

e) Centro de Ciências Jurídicas (CCJ); 

f) Centro de Tecnologia e Geociências (CTG) 

g) Centro Acadêmico do Agreste (CAA) 

h) Centro Acadêmico de Vitória (CAV) 

Componente ainda de toda estrutura organizacional, estão os Orgãos Suplementares 

dotados de natureza técnico-administrativa, cultural, recreativa e de assistência ao estudante,  

que possibilitam um melhor desempenho  das múltiplas tarefas desempenhadas pela 

Universidade. Esses são: 

a) Biblioteca Central; 

c) Hospital das Clínicas; 

d) Núcleo de Educação Física e Desportos; 

              e) Núcleo de Processamento de Dados; 

f) Núcleo de Televisão e Rádio Universitárias. 

Sabe-se que organizações departamentalizadas como a UFPE, o foco gerencial de 

comando e controle se da a partir das estâncias superiores para os servidores de forma 

individual conforme as responsabilidades quanto a determinadas tarefas ou conjunto de 

tarefas. 

Por outro lado, organizações que apresentam estruturas direcionadas por processos 

atribuem suas responsabilidades de forma horizontalizada, onde gerentes de processo atuam 
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como apoiadores/orientadores dos gestores e equipes funcionais que, de fato, operacionalizam 

o processo. 

No caso da Universidade em questão, a proposta é a criação de uma estrutura 

híbrida, capaz de conciliar na mesma dimensão organizacional, uma “dimensão de processos 

combinada com uma dimensão funcional” (BPM CBOK versão 3.0, pag 296), ressaltando que 

a existência dessas estruturas funcionais como suporte à gestão orientada por processos é uma 

das premissas quando se estabelece questões como dimensão de gerenciamento, medidas de 

desempenho ou estruturação organizacional.  

Dessa forma, toda estrutura organizacional tem forte impacto no desenho da 

metodologia de implantação de gestão de processos na UFPE, uma vez que implantação e 

desenvolvimento de BPM depende de um constante ciclo anual de atividades que tem como 

início diretrizes advindas dos instrumentos do planejamento estratégico da Universidade, 

alinhadas a decisões tomadas por órgãos deliberativos superiores, que refletem nas decisões 

tomadas pelos órgãos e instâncias diretamente ligadas à gestão de processos, definidas e 

representadas pelos atores dos processos desempenhando suas respectivas responsabilidades. 

 

 GESTÃO DE MELHORIA E INOVAÇÃO DOS PROCESSOS 

3.1.4  DESENHO, AGENDA DE MELHORIA, REDESENHO e PLANO DE 

IMPLANTAÇÃO 

 A atividade de desenho de processos “inclui ordenamento das atividades em um 

fluxo com base nos relacionamentos das atividades e a identificação e associação de 

competências, equipamentos e suporte necessários para executar as atividades”. (BPM CBOK 

versão 3.0, p. 144). 

 Para que esse trabalho seja feito de forma eficiente, deve ter sido previamente 

estabelecido uma ferramenta de modelagem de processos adequada para fornecer o suporte 

necessário ao atendimento dos objetivos traçados para essa ação. 

 Quando se realiza a atividade de desenho dos processos é extremamente importante 

que a equipe responsável por essa ação tenha conhecimento do processo como um todo, de 

“ponta-a-ponta”, através de uma completa interação e compreensão de todas as áreas 

funcionais envolvidas e suas respectivas atribuições. 
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 Outra questão muito importante é que o desenho deve, necessariamente, considerar 

as mudanças em todos os níveis, seja nos níveis de processos e seus subprocessos. 

 Segundo descreve o BPM CBOK versão 3.0, existem algumas atividades-chaves 

essenciais que devem ser tratadas do desenho de processos. Essas atividades podem ou não 

seguir uma sequência lógica. Algumas delas são descritas abaixo: 

• Definição de atividades internas contemplada no processo e identificação do 

fluxo de trabalho e suas respectivas interdependências; 

• Definição do nível de detalhamento de dados; 

• Definição das regras atuais e necessárias para controle das atividades; 

• Definição de valores para o cliente relacionados à medição do desempenho e 

comparação com os diagnósticos atuais; 

 Por meio dessa interação e definição das atividades alguns entregáveis possíveis são: 

a estruturação e formalização de todas as especificações para os novos processos de negócio 

ajustados à nova realidade de gestão, meios de estabelecimento dos objetivos de desempenho, 

determinação das plataformas tecnológicas, controles operacionais e a relevância da 

integração com outros processos. 

 Na fase seguinte, tem-se o Radar de Melhorias, que é uma estruturação de todas as 

possíveis melhorias dispostas em uma matriz de impacto x esforço. Através desse radar, é 

possível ter um cenário gráfico de todos os possíveis processos a serem trabalhados a 

depender do esforço a ser empreendido (baixo, médio ou alto) e o respectivo que impacto que 

possivelmente será gerado (baixo, médio ou alto).  Em posse disso, os gestores, junto com a 

equipe de processo e demais envolvidos, poderão decidir e traçar um plano de melhorias e 

redesenho dos processos, alinhado com a estratégia e objetivos almejados. 

 Após essa fase, parte-se para o desenho do estado futuro do processo, também 

chamado de “to be”, onde serão realizadas análises, feito considerações pertinentes quanto a 

sugestões de mudanças nos mais diversos níveis de processos, e essas serão listadas, 

avaliadas, priorizadas, redesenhadas e homologadas.  

 O objetivo dessa etapa é a melhoria dos processos, onde todas as atividades devem 

ser encaradas como oportunidade para “reduzir esforços, melhorar a qualidade, eliminar 
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problemas, aumentar a produtividade, eliminar desperdícios e defeitos e inovar” (BPM CBOK 

versão 3.0, p. 158). 

 Essa etapa é coordenada pelo Escritório de Processos em reuniões com a equipe de 

gestão de processos de cada uma das unidades replicadoras e parte do desenho do processo 

(as is) complementando e incrementado por dados advindos de questionamentos, tais como: 

• Quais são os propósitos do processo e seus respectivos subprocessos?  

• Quais os principais problemas ocorridos no desenvolver desse processo e quais 

desses são facilmente eliminados? 

• Quais as interações realizadas? 

• Existe redundância ou retrabalho em sua execução? 

• Onde, quando e por quem deve ser realizado? 

• Como a operação pode ser melhor realizada em níveis de eficácia, efetividade e 

eficiência (tempo, custo, pessoas)? 

Assim, para que haja sucesso nessa fase um fator determinante é a abertura às ideias 

criativas e inovadoras ao se pensar em formas de se operacionalizar o negócio da organização 

e seus processos, que deverão ser avaliados de forma a aperfeiçoar tanto os trabalhos que 

antecedem, quanto os que sucedem o fluxo de trabalho das respectivas áreas funcionais. 

Vencidas essas etapas, chega-se à fase de Implementação das melhorias propostas 

que serão listadas e expostas aos participantes em reunião conjunta, onde serão elencadas as 

melhorias sugeridas pelos gerentes dos processos e demais envolvidas nas atividades 

relacionadas, o status, os responsáveis (gerais e diretos), as ações necessárias a serem tomadas 

para concretização da proposta, as datas de início e fim previstas e reais e possíveis 

observações. 

Nesse estágio, as áreas funcionais passam a ser responsáveis diretas pelas propostas, 

operacionalizando cada decisão tomada e o Escritório de Processos desempenha o papel de 

responsável geral, acompanhando o status de cada melhoria e auxiliando e articulando sempre 

que necessário para o atendimento das metas estabelecidas. 

 Como forma de operacionalizar cada uma das atividades relacionadas, foram 

desenvolvidos Modelos de descrição do desenho (as is), Radar de melhorias, Redesenho e 

Plano de Implementação de um dos processos realizados na Universidade referente à 



Capítulo 3 Metodologia de Implantação 

 

85 

 

Liquidação e Pagamento, desenvolvido pelos consultores da Elo Group nos meses de maio e 

junho de 2015 com resultados sendo acompanhados até o presente momento. Esses modelos 

servem de base para a formalização e uniformização das próximas ações desempenhadas e 

todas as futuras atividades desenvolvidas pela UFPE nesse âmbito. 

3.1.4.1 ARQUITETURA DE PROCESSOS 

 Fatores Críticos de Sucesso (FCS) segundo descreve Peter Trkman (2010) apud 

Rockart (1979) são aqueles aspectos em quantidades definidas que quando satisfatoriamente 

atingidos irão garantir desempenho bem sucedido em práticas de BPM. 

 Como um dos Fatores Críticos de Sucesso de BPM, a literatura apresenta a 

construção da Arquitetura de Processos (AP) que conceitualmente pode ser compreendida 

como o que a organização faz sob a ótica de processos, desdobrando os objetivos estratégicos 

da organização em valores para os clientes e ações do dia-a-dia, conforme pode ser 

compreendido pela análise do esquema gráfico abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dessa forma, a arquitetura de processos é capaz de identificar quais os recursos que serão necessários para a realização do processo de negócio, devendo esses estar intimamente

 Uma questão relevante quanto à AP é que através dessa pode-se definir os 

indicadores capazes de mensurar cada processo, pois através da arquitetura é possível 

Figura 3.8 Esquema de composição de uma Arquitetura de Processos 
Fonte: Elo Group (2015) 
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visualizar os relacionamentos entre todos os processos existentes, o que gera a compreensão 

do impacto que um processo exerce sobre outro.  

 Por meio dessa análise, pode-se priorizar os processos de alto impacto, investindo em 

iniciativas de mudança e melhoria mais específicas e direcionadas. 

 Assim, baseado na literatura e contextualizando à realidade da Universidade Federal 

de Pernambuco, foi proposta uma estrutura de arquitetura de processos dividida em 5 fases, 

estabelecidos conforme a relevância. São elas: 

 
Figura 3.9 Elaboração de Arquitetura de Processos para a UFPE. 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

 

Alguns já foram descritos em sessões anteriores como Necessidade do Nível de 

Maturidade, Alinhamento com a Estratégia e Eleição dos Processos Prioritários e os demais 

serão discutidos no decorrer da descrição dessa metodologia. 

No anexo 4 consta o desenho da cadeia de valores da UFPE estruturada durante dois 

workshops organizados pelo Escritório de Processos, dentre vários representantes das pró-

reitorias e centros acadêmicos dessa Universidade no mês de outubro de 2015. O resultado 

final pode ser verificado na figura abaixo: 

 

3.1.4.2  MODELOS E FERRAMENTAS 

 Como forma de padronizar as ações, uma estratégia adotada é o uso de modelos, ou 

seja, uma forma simplificada de representação de uma ideia, atividade ou conceito. 

 Os modelos podem ser expressões matemáticas, instrumentos gráficos, descritivos ou 

combinação de várias dessas formas e servem como representação de um estado atual e futuro 
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de negócio, assim como recursos envolvidos (pessoas, insumos, informações e infraestrutura), 

requerendo intensa quantidade de dados sobre o processo e diversos fatores que afetam o 

funcionamento do que está sendo trabalhado. 

 Os modelos seguem padrões de linguagem que uniformizam o conhecimento através 

de notações simbólicas convencionalmente reconhecidas por todos os usuários daquela forma 

de modelagem.  

 O uso criterioso de escolha da melhor notação facilita a comunicação, uniformiza as 

ações e procedimentos, gera consistência nos processos desenhados além de permite o uso dos 

modelos de processos em diferentes plataformas de outros tipos de ferramentas. 

 Abaixo, segue uma representação resumida das diferentes notações de modelagem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como notação adotada nos trabalhos desenvolvidos pela Elo Group na UFPE, foi 

utilizada a notação BPMN (Business Process Model and Notation), que apresenta um 

conjunto vasto de símbolos para modelagem aceita em grande parte das ferramentas 

Fonte: BPM CBOK versão 3.0 pag. 79 

Tabela 4.3: Principais notações de modelagem de processos 
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disponíveis para esse fim, devido sua lógica do fluxo de atividade, possibilidade de 

comunicação entre os diferentes atores e demais informações necessárias. 

 No Anexo 2 desse trabalho, encontra-se a relação de simbologia adotada pela 

notação em questão.  

 Para que essa modelagem dos processos seja bem executada, são utilizadas 

ferramentas capazes de realizar simulação e funcionalidades capazes de analisar e gerar 

diferentes perspectivas sobre os processos, especificando “propriedades, comportamentos, 

propósitos e outros elementos dos processos” (BPM CBOK versão 3. 0, p. 75), tais como: 

 

I. Entrada e Saída 

II. Padrões de Chegada e Distribuição 

III. Eventos e Resultados esperados 

Figura 3.10 Exemplo de modelagem usando a notação BPMN 

Fonte: BPM CBOK V3.0 pag. 82 
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IV. Custos 

V. Valor Agregado 

VI. Regras de Entrada e Saída 

VII. Papéis 

VIII. Dados/Informações relevantes 

IX. Regras de Decisão 

X. Probabilidades 

XI. Regras de Junção 

XII. Enfileiramento 

XIII. Tempo de Trabalho/Execução de Atividade 

XIV. Tempo de Transmissão 

XV. Agrupamento 

XVI. Tempo de Espera 

XVII. Número de pessoas aptas a desenvolver determinada tarefa 

 

  Como ferramenta adotada nos trabalhos desenvolvidos na UFPE, foi utilizado o 

software de diagramação de processos Bizagi Modeler, uma solução integrada que 

implementa a automação e monitoramento dos processos de negócio utilizando a notação 

BPMN.  

 No Anexo 1, é possível encontrar um exemplo de fluxo gerado pelo uso da 

ferramenta supracitada. 

  

3.1.4.3  ESTABELECIMENTO DE INDICADORES 

 Indicadores são ferramentas que identificam, quantitativamente, características de 

produtos e processos, usados com a finalidade de acompanhar e melhorar os resultados ao 

longo do tempo. 
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 Podem ser divididos em vários tipos, desde indicadores estratégicos, de qualidade, de 

produtividade, de capacidade e de efetividade, servindo como importante fonte aos donos dos 

processos para subsidiar as tomadas de decisão. 

 Possuem algumas características básicas, tais como: serem desenvolvidos pela alta 

direção, geridos pelos donos dos processos e servirem como suporte para as melhorias 

propostas, além disso, possuem atributos objetivos, comunicáveis, mensuráveis e aptos a gerar 

valor agregado; 

 A implantação de uma nova forma de gestão requer acompanhamento, avaliação e 

respostas para a organização, como forma de justificar as mudanças geradas e ratificar a 

importância de manutenção das novas ações.  

 Para isso usa-se o monitoramento das ações implementadas, através de um sistema 

de informações que seja capaz de proporcionar uma integração com a gestão, promovendo 

ações preventivas e proporcionando visões prospectivas acerca dos novos processos 

implementados. 

 Rummler (1994) afirma que “a medição é o ingrediente chave no gerenciamento do 

desempenho”, pois a definição dos indicadores pode ser fator fundamental para o sucesso na 

inovação estratégica de uma organização. 

 Ainda segundo Matarazzo (1998), a avaliação por indicadores de desempenho requer 

uma eficiente comparação com padrões, uma vez fixada a importância relativa de cada 

indicador selecionado. 

 O controle por meio de um sistema de indicadores tem como objetivo, dentre outros: 

a)  Medir, de forma periódica, o desenvolvimento e cumprimento da missão e dos 

objetivos estabelecidos em cada um dos processos; 

b) Manter as equipes funcionais informadas sobre o andamento de determinadas 

variáveis como forma de manter o cumprimento dos objetivos e visualizar 

possíveis melhorias; 

c)  Determinar variáveis como Fatores Críticos de Sucesso em cada um dos 

processos e da organização como um todo; 

d) Padronizar toda metodologia adotada, além de maneira de coleta de 

informações e formas de divulgação. 
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e)   Estabelecer uma cultura interna baseada em fatos e informações como forma 

de manter a melhoria contínua. 

Dessa forma, conforme recomendação do BPM CBOK versão 3.0 “Qualquer 

medição de desempenho deve começar com a identificação de o quê vai ser medido, o porquê 

de ser medido e qual valor será usado para comparação” servindo como orientador à maneira 

como será mensurado a implementação e desenvolvimento da gestão de processos. 

 

Na UFPE o desenvolvimento desses indicadores está sob a responsabilidade do 

Escritório de Processos e será estabelecido em parceria com o Grupo de Trabalho e 

Consultores Especializados da Elo Group, podendo ser alterado sob justificativa plausível, 

segundo contextualização e/ou mudança significativa percebida ou relatada por demais 

envolvidos na execução dos processos em questão e seguirá a seguinte estrutura definida na 

figura abaixo: 

PERSPECTIVA:  

Objetivo:  

Indicador:  

Gestor: 

Propósito: 

Descrição: 

Fórmula: 

Meta: 

Unidade de Medida: 

Fonte de Informação: 

Frequência de Mensuração: 

Previsão de Início de Mensuração: 

Figura 3.11 Modelo de acompanhamento de indicadores. 

Fonte: Esta pesquisa (2015) 
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 GESTÃO POR PROCESSOS DO DIA A DIA 

3.1.5 ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES E PROPOSIÇÃO DE MELHORIAS 

Os indicadores de desempenho dos processos, definidos em fase anterior conforme 

descrito anteriormente, serão acompanhados periodicamente, subsidiando novas diretrizes e 

suporte a novas ações de melhorias. 

Assim, a partir da implantação dos processos, é fundamental que seja realizado o 

controle geral de desempenho desses processos, seja por meio dos indicadores a serem 

definidos conforme citado no 4.3.1.3, podendo ser associado ao uso de ferramentas de 

Business Inteligence (BI), com o objetivo de suprimento de informações capazes de fornecer 

um importante feedback às atividades de otimização e planejamento. 

 Uma sugestão de ferramenta de BI bastante interessante e em fase de análise pela 

equipe de Governança e Processos da UFPE é o software QuickView, ferramenta essa que 

poderá reunir em uma única plataforma diversos tipos de análises e informações a depender 

do interesse de cada gestor. Possui fácil interface e é capaz de captura dados dos mais 

diferentes tipos de plataformas utilizados na Instituição, conforme ilustrado na imagem 

abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.11:  

Figura 3.12 Ferramenta de BI 
Fonte: www.pwi.com.br 
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Para acompanhamento desses indicadores, serão realizadas reuniões periódicas de 

acompanhamento de processos, sob responsabilidade e organização do Escritório de 

Processos junto aos Gestores e Analistas de Processos. 

Toda e qualquer necessidade de mudança, intervenção ou proposta de melhoria, em 

qualquer fase do andamento dos processos trabalhados, serão divulgados pelo Escritório de 

Processos aos gerentes de processos, equipe de processos e responsáveis pela TI e, caso 

envolva questões estratégicas, aos Patrocinadores e ao Comitê de Gestão de Processos. 

 

3.1.6 DOCUMENTOS NORMATIVOS 

Como forma de oficializar e tornar público todas as ações relevantes, tais como 

criação do Escritório de Processos, Comitê de Gestão de Processos ou Grupo de Trabalho 

para BPM, deverão ser publicadas pela UFPE, portarias definindo questões relevantes tais 

quais:  

ü Disposições Gerais; 

ü Composição e Responsabilidades; 

ü Formas de Atuação; 

ü Demais questões relevantes. 

 Em posse de tal documento, o mesmo deverá ser encaminhado a quem de 

responsabilidade, assim como publicado em meio de divulgação específico, tal como site da 

Universidade ou especificamente do Escritório de Processos da UFPE, a ser desenvolvido, 

para livre consulta por todos os interessados. 

 No Anexo 3, encontra-se um modelo de portaria de criação do Comitê de Gestão de 

Processos da UFPE, ainda em fase de elaboração. 

 

PLANO DE AÇÃO 

O Plano de Ação é uma ferramenta que possibilita acompanhar e monitorar as 

atividades de um determinado projeto em execução.  



Capítulo 3 Metodologia de Implantação 

 

94 

 

Facilita a coordenação e integração das equipes, uma vez que define de forma muito 

clara quais os responsáveis por cada atividade a ser desenvolvida, assim como as respectivas 

datas de entrega, dentre outras informações relevantes.  

Como forma de viabilizar e melhor estruturar a implantação da metodologia de BPM 

na UFPE, foi elaborado e proposto pela autora dessa desse estudo um plano de ação dividido 

entre as Fases de Planejamento, Execução e Verificação.  

Na fase de Planejamento, encontra-se a subdivisão em: O quê será feito, Quem será 

o responsável por tal ação, Como deverá ser feito e Quando está previsto para a conclusão de 

tal atividade e o Status de cada item proposto. 

A fase Execução apresenta a data real de realização da atividade, visto a possível 

ocorrência de atrasos e restrições na execução que possam ocasionar alteração na data 

prevista. 

Por fim, tem-se a fase de Verificação composta pela informação de Resultados 

Esperados, onde são descritos os resultados conjecturados no desenvolver de cada ação ou os 

problemas que surgiram impeditivos de prosseguimento da execução respectiva. 

O Plano de Ação para implantação de BPM na Universidade Federal de Pernambuco 

desenvolvido através das análises deste trabalho está descrito na Tabela 4.1. 
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Tabela 3.1. Plano de Ação para implantação de BPM na UFPE 

Tipo do Plano: Responsável: Diretoria de Governança de Processos

Nome da entidade:

Verificação
Item O quê Quem Como Quando (Prev) Status Resultados Esperados

1
Criar o Escritório de Processos da 
UFPE

Equipe de Processos da PROCIT 

Estruturando as ações necessárias 
para viabilizar a formalização dessa 
Unidade na Diretoria de 
Governança e Processos.

11/08/2015
Pendente de  

Documentação ofic
Formalização e Estruturação de uma Unidade Centralizadora e Articuladora das diversas ações 

relacionadas a BPM na UFPE

2
Criar o Grupo de Trabalho de 
Gestão de Processos Equipe de Processos da PROCIT 

Convocando servidores de grande 
engajamento e conhecimento na 
prática da Gestão da UFPE

25/08/2015 OK
Formalização e Estruturação de um Grupo de Atividade Temporário responsável pela tradução da 

Estratégia da UFPE em plano de atuação inicial em ações de BPM.

2.1
Realizar Reunião de Kick-off com o 
Grupo de Trabalho de Gestão de 

Processos
Equipe de Processos da PROCIT 

Agendando e preparando material 
explicativo de apresentação da 
metodologia adotada nessa fase de 
atuação.

20/08/2015 OK
Apresentação do objetivo de criação de tal grupo, forma de atuação, duração das atividades, 

metodologia empregada, nivelamento do conhecimento em BPM entre os participantes e 
resultados esperados.

3
Divulgar a composição do Grupo de 
Trabalho de Gestão de Processos

Equipe de Processos da PROCIT 
com apoio da Equipe de 
Comunicação da UFPE

Divulgando a criação de tal equipe,
composição, formas de atuação,
objetivos e primeiras ações e
resultados.

25/08/2015

Em elaboração do 
material de 

Comunicação para 
Divulgação

Disponibilização para a comunidade acadêmica do devido conhecimento relativo a: O que é
Gestão de Processos, Por que a criação de um Grupo de Trabalho voltado para tal finalidade,
Como atuará e Quais resultados são esperados a partir dessa atuação.

4
Criar o Comitê de Gestão de 
Processos

Escritório de Processos da UFPE

Convocando , através da edição de
Portaria, os responsáveis pelos
Setores Eleitos para composição
desse Comitê

08/09/2015
Pendente de 

Publicação da 
Portaria

Formalização, Reunião e Conscientização de um grupo permanente de consulta em questões
relevantes à BPM na UFPE

5

Estabelecer uma Agenda de Reunião  
do Comitê de Gestão de Processos 
previamente estabelecida e 
homologada 

Escritório de Processos da UFPE e 
Comitê de Gestão de Processos

Apresentando possíveis datas em
intervalos periódicos e firmando
acordo de participação conforme
estabelecido em Portaria de
Instituição do Comitê.

08/09/2015
Pendente da 

Formalização de de 
Criação do Comitê

Adesão em quorum suficiente para as tomadas de decisões necessárias para a continuidade e
melhoria das ações relativas à Gestão de Processos para a UFPE. 

5.1
Definir as Diretrizes e Objetivos da 
Governança de Processos

Escritório de Processos da UFPE e 
Comitê de Gestão de Processos

Formalizando as principais regras e
diretrizes de governança de acordo
com o contexto da UFPE, literatura
especializada e cases de sucesso

16/09/2015
Pendente de 

Documentação de 
Oficialização

Estruturação através da definição dos objetivos, princípios, diretrizes, regras, políticas e estrutura
funcional para a implementação e desenvolvimento da Gestão de Processos.

Planejamento Estratégico

Plano de Ação

Universidade Federal de Pernambuco

Planejamento Execução

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 
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Tipo do Plano: Responsável: Diretoria de Governança de Processos

Nome da entidade:

Verificação
Item O quê Quem Como Quando (Prev) Status Resultados Esperados

5.2
Desenhar  a Cadeia de Valores da 
UFPE

Escritório de Processos da UFPE e 
Comitê de Gestão de Processos

Estruturando as contribuições de
gestores diante a estratégia da
UFPE, seus valores, metas e
objetivos.

22/09/2015 OK
Criação de um fluxo dos processos interligados e estratégicos que contribuem diretamente na
produção de valores para os demandantes dos produtos da UFPE

5.3
Definir os Papéis e 
Responsabilidades na Gestão de 
Processos da UFPE

Escritório de Processos da UFPE e 
Comitê de Gestão de Processos

Defindo e formalizando a
responsabilização de determinados
servidores/equipes à respectivas
atribuições

29/09/2015

Pendente de 
Elaboração do 

Documento por 
psrte da 

Coordenação de 
Governança

Documento normativo com a descrição do nome do servidor ou equipe responsável por cada
atividade relacionada a alguma atividade de gestão de processos da UFPE.

6 Definir prioridade em Processos

Escritório de Processos da UFPE, 
Grupo de Trabalho de Gestão de 
Processos e Comitê de Gestão de 
Processos

Alinhando as principais demandas
apontadas pelos gestores através
de critérios pré-estabelecidos
associado à matriz de risco e
impacto previamente trabalhada.

29/09/2015

Pendente de 
Oficialização dos 

Grupos de 
Trabalho e Comitê 

de GP

Estabelecimento de um rol de processos previamente priorizado em conjunto entre os gestores
que deverão ser trabalhados ao longo do ciclo de melhoria de gestão.

7
Definir  as equipes de processos  de 
cada Unidade Funcional da UFPE

Escritório de Processos da UFPE e 
Comitê de Gestão de Processos

Indicando cada responsável atuante
em cada unidade funcional e
formalizando sua participação
conforme disposto em documento
normativo 

13/09/2015
Pendente de 

Oficialização do 
Comitê de GP

Descentralização das ações referentes a BPM como forma de pulverização do conhecimento e
disseminação da cultura de gestão de processos de negócio por todos os ambientes da
Universidade Federal de Pernambuco.

8

Estabelecer uma Agenda de Reunião  
do Escritório de Processos com as 
Equipes de Processos de cada 
Unidade Funcional

Escritório de Processos da UFPE e 
Equipes de Processos das 
Unidade Funcional

Apresentando possíveis datas em
intervalos periódicos e firmando
acordo de participação conforme
estabelecido em Documento
específico.

13/09/2015
Pendente de 

Oficialização do 
Comitê de GP

Adesão em quorum suficiente para direcionamento e acompanhamento das ações previamente
definidas relacionadas à Gestão de Processos na UFPE.

9
Estruturar a Arquitetura de 
Processsos da UFPE

Escritório de Processos, Equipe 
de Processos das Unidades 
Funcionais

Decompondo os objetivos
estratégicos da organização em
valores para os clientes e ações do
dia-a-dia

08/09/2015 OK
Formalização de uma estrutura gráfica e definida das principais ações a serem tomada como
forma de agregar valor aos produtos entregues por essa organização.

Planejamento Estratégico

Plano de Ação

Universidade Federal de Pernambuco

Planejamento Execução
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Tipo do Plano: Responsável: Diretoria de Governança de Processos

Nome da entidade:

Verificação
Item O quê Quem Como Quando (Prev) Status Resultados Esperados

10
Determinar Modelos e Ferramentas 
a serem utilizados

Escritório de Processos, Equipe 
de Processos das Unidades 
Funcionais

Definindo molelos, frameworks e
ferramentas reconhecidamente
eficientes e de grande utilidade em
diversas outras organizações que
adotam a Gestão de Processos.

10/09/2015 OK
Padronização das ações de BPM com objetivo de uniformizar as atividades e facilitar a divulgação
da cultura de gestão de processos na UFPE.

11
Selecionar os Processos a serem 
trabalhados

Escritório de Processos e Grupo 
de Trabalho de Gestão de 
Processos

Elencando de 3 a 5 processos
conforme grau de prioridade,
esforço e impacto gerado.

14/09/2015

Pendente do 
Fechamento da 
Definição das 

Prioridades em 
Processos

Formalização e divulgação dos primeiros processos a serem trabalhados e melhorados através da
Gestão de Processos de Negócio da UFPE.

11.1
Estabelecer os Indicadores de 
Desempenho para os processos 
selecionados

Escritório de Processos da UFPE, 
Grupo de Trabalho de Gestão de 
Processos e Comitê de Gestão de 
Processos

Desenvolvendo critérios de medição 
e acompanhamento conforme
modelo pré-estabelecido

17/09/2015

Pendente do 
Fechamento da 
Definição das 

Prioridades em 
Processos

Estabelecimento de métricas para controle de desempenho e real possibilidade de melhoria dos
processos.

11.2 Mapear os Processos selecionados   
( AS-IS)

Escritório de Processos da UFPE e 
Equipes de Processos das 
Unidade Funcional

Analisando e dispondo as atividades
tais quais são executadas no
momento de análise dos processos
através de metodologia e uso de
ferramentas específicas

22/09/2015

Pendente do 
Fechamento da 
Definição das 

Prioridades em 
Processos

Apresentação gráfica do fluxo de atividades dos processos conforme acontece no momento da
descrição.

11.3
Desenvolver uma agenda de 
melhorias para cada processo 
selecionado

Escritório de Processos da UFPE e 
Equipes de Processos das 
Unidade Funcional

Identificando e propondo solução
e/ou melhorias aos possíveis
gargalos encontrados, retrabalhos e
deficiências no fluxo de atividade.

28/09/2015

Pendente do 
Fechamento da 
Definição das 

Prioridades em 
Processos

Identificação e porposição de um conjunto de possíveis melhorias para cada tipo de deficência
encontrada.

11.4
Redesenhar os Processos 
selecionados (TO-BE)

Escritório de Processos da UFPE e 
Equipes de Processos das 
Unidade Funcional

Partindo do aperfeiçamento do
fluxo de atividades e propondo uma
nova maneira de realizar o mesmo
processo.

19/10/2015

Pendente do 
Fechamento da 
Definição das 

Prioridades em 
Processos

Apresentação gráfica do fluxo de atividades dos processos melhorados e descrição dos recursos
necessários para tal realização.

Planejamento Estratégico

Plano de Ação

Universidade Federal de Pernambuco

Planejamento Execução
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Tipo do Plano: Responsável: Diretoria de Governança de Processos

Nome da entidade:

Verificação
Item O quê Quem Como Quando (Prev) Status Resultados Esperados

11.5
Implementar as Melhorias dos 
processos selecionados

Equipes de Processos das 
Unidade Funcional

Seguindo as orientações e
indicações estabelecidas na fase de
redesenho dos processos e
conforme disponibilidade dos
recursos indicados.

19/10/2015

Pendente do 
Fechamento da 
Definição das 

Prioridades em 
Processos

Processos mais eficientes conforme respectivos indicadores usados para mensuração de seu
desempenho.

12

Determinar os servidores 
responsáveis pelo 
acompanhamento dos Indicadores 
de Desempenho

Equipes de Processos das 
Unidade Funcional

Definindo papeis e
responsabilidades de
acompanhamento e controle para
cada processo trabalhado.

29/10/2015

Pendente do 
Fechamento da 
Definição das 

Prioridades em 
Processos

Monitoramento constante e efetivo do desenvolvimento dos processos e resultados esperados,
além da possibilidade de intervenção pela verificação de algum entrave percebido.

13
Elaborar os Manuais, Normas e 
Procedimentos

Escritório de Processos da UFPE e 
Equipes de Processos das 
Unidade Funcional

Definindo normas e
disponibilizando manuais, modelos
e ferramentas a serem utilizados de
forma padronizada.

09/11/2015 OK
Padronização de documentos, eficiência no controle e avaliação de desempenho alem da
facilidade em difundir a cultura de BPM na UFPE.

14
Elaborar Propostas de Melhoria do 
Ciclo de Atuação de Gestão de 
Processos

Equipes de Processos das 
Unidade Funcional

Avaliando as práticas desenvolvidas
e apontando possíveis melhorias
percebidas no decorrer do ciclo de
gestão de processos.

24/11/2015
Pendente de 

Oficialização do 
Comitê de GP

Melhoria do ciclo de gestão de processos de negócio e incremento e/ou reestruturação das
atividades componentes do modelo proposto.

15
Preparar evento de Divulgação dos 
Resultados advindos da Melhoria na 
Gestão de Processos da UFPE

Escritório de Processos da UFPE

Organizando workshop de
apresentação dos melhores
desempenhos em gestão de
processos, difusão de práticas e
incentivo à inovação.

09/12/2015

Pendente de 
Oficialização do 
Comitê de GP e 
definição dos 
processos a serem 
trabalhados

Disseminação incremental da cultura de BPM pelos mais diversos setores da Universidade e
incentivo a

Planejamento Estratégico

Plano de Ação

Universidade Federal de Pernambuco

Planejamento Execução
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  Através do cumprimento desse plano de ação, coordenado e racionalmente 

estruturado, espera-se estabelecer uma cultura de gestão de processos caracterizada pela 

melhoria contínua através dos possíveis incrementos que poderão surgir no decorrer de cada 

ciclo finalizado, a iniciar efetivamente no exercício de 2016 quando as etapas aqui sugeridas 

estarão bem elaboradas e a cargo exclusivamente do Escritório de Processos da Universidade 

Federal de Pernambuco e demais atores internos. 

 Terá suas atividades e desdobramentos monitorada pela equipe de Escritório de 

Processos de forma semanal, por meio do contato direto com os responsáveis previamente 

designados, permitindo assim, o acompanhamento dos resultados dispostos em ordem de 

precedência. 

 Espera-se, no decorrer da aplicação desse plano, a efetivação dos resultados 

esperados e a adequação das atividades, quando necessário visto a necessidade de 

continuidade e constância de tal implementação.  
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4  CONCLUSÃO 

As organizações públicas vêm buscando cada vez mais a excelência no alcance dos 

objetivos estratégicos promovendo a melhoria contínua dos seus processos de negócio e 

inovação na capacidade gerencial.   

A partir das práticas de Gestão de Processos de Negócio, torna-se possível o 

alinhamento e transformação das decisões estratégicas em ações passíveis de serem realizadas 

pelas áreas funcionais,  bem como possibilitando a formação de uma estrutura organizacional 

apta a responder às mudanças do ambiente externo.  

Para tanto, este trabalho teve como objetivo a proposição de uma metodologia de 

implantação de Business Process Management na UFPE, através da elaboração de uma 

construção teórica associada à prática contextual da Universidade Federal de Pernambuco. 

Diante esse propósito, foi realizada uma revisão sistemática da literatura para 

identificar as melhores práticas de BPM no cenário atual, evolução conceitual e aplicação no 

ambiente público, a fim de melhor embasar a proposição do modelo final. 

Dessa forma foi elaborado uma metodologia própria, adaptada do modelo utilizado 

pela Eletrobrás e também trabalhado pela equipe de especialistas contratada por essa 

Universidade, adequada às varias peculiaridades da UFPE, considerando sua estrutura 

organizacional, nível atual de maturidade em gestão de processos e cultura instaurada entre 

seus servidores, aplicada em nível de macroprocesso apta a promover melhoria contínua em 

busca da inovação organizacional e otimização dos processos da Universidade nos mais 

diversos níveis, estratégico, tático ou operacional.  

Como forma de viabilizar a implantação das ações propostas, foi desenvolvido um 

plano de ação em maior nível de detalhamento, hábil para direcionar as ações e aumentar a 

capacidade de criar novas ideias, transformando-as em novas rotinas de execução. 

Dessa maneira, pode-se afirmar que as principais contribuições deste trabalho foram: 

a)  O próprio desenvolvimento desta pesquisa composta pela elaboração do 

referencial teórico, descrição do material e método, proposição da metodologia de 

implantação de BPM para a UFPE e o Plano de Ação para concretização da teoria 

proposta;  

b) A formalização de um documento consultivo referente às práticas de BPM 

desenvolvidas pela Universidade até a finalização desse estudo; 
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c) A estruturação de um material direcionador para futuras práticas a serem aplicadas 

a UFPE, relativa aos temas aqui tratados.  

  

 Como resultados já concretizados e direcionadores de ações futuras, é possível 

apontar: 

I. A criação do Grupo de Trabalho de Gestão de Trabalho, reunido em três reuniões 

organizadas pela equipe da Coordenação de Gestão de Processos, realizadas na 

PROCIT. Cada uma das três reuniões tiveram como objetivos: 

i. Formalização do Grupo de Trabalho e explanação do objetivo de tal 

composição; 

ii. Elaboração da Cadeia de Valores da UFPE; 

iii. Apresentação da Cadeia de Valores definida para aceite e homologação de tal 

proposta 

II.  O desenho da Cadeia de Valores da UFPE que servirá como fonte para as futuras 

ações a serem tomadas em Gestão de Processos, a partir do diagnóstico organizacional 

da Universidade; 

III. A definição da Arquitetura de Processos a partir do diagnóstico do atual contexto da 

UFPE, servindo como importante ferramenta gráfica capaz de traduzir as principais 

ações a serem tomadas a fim de agregar valor às atividades desempenhadas por essa 

Instituição; 

IV. A determinação, padronização e aprovação dos Modelos e Ferramentas a serem 

utilizados nas ações relacionadas a cada uma das etapas de execução da metodologia 

aqui proposta, como formulários, gráficos e templates específicos e customizados para 

a UFPE.  

 Finalmente, é importante ressaltar que esta metodologia foi desenvolvida durante o 

primeiro semestre de 2015 e parte dela iniciada, de fato, em meados do segundo semestre do 

mesmo ano. Desta forma, a maneira como a Gestão por Processos está sendo desenvolvida 

será essencial para definir seu sucesso no contexto organizacional da Universidade Federal de 

Pernambuco nos próximos ciclos de atuação. 
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DIFICULDADES E LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

Apesar do rigor metodológico planejado e aplicado, esta pesquisa apresentou algumas 

dificuldades e limitações, tais como: 

a) Resistência à mudança por parte de alguns servidores diretamente envolvidos no 

processo de melhoria da gestão, além da falta de apoio de alguns gestores dotados de 

poder e autoridade para facilitar o trâmite de comunicação e informações necessárias 

para composição do fluxo de atividades de BPM. 

b) Pouca experiência da autora em pesquisa acadêmica ao iniciar o mestrado. Assim, 

apesar do esforço particular e contribuição da sua orientadora, objetivando diminuir a 

curva de aprendizagem ao longo da pesquisa, existe a possibilidade de ter havido 

baixo aproveitamento das informações avaliadas em conjunto com a prática sendo 

fundamentada. 

c) Atrasos operacionais devido à paralisação dos servidores técnico-administrativos 

iniciada em meados de maio de 2015, o que acabou refletindo diretamente no 

cumprimento do cronograma do plano de ação planejado. 

d) Dificuldade de realizar mudanças operacionais consideradas simples devido ao 

complexo fluxo de atividades necessárias para se alterar procedimentos já instituídos 

ou devido a complexos trâmites de processos de compras de materiais ou aquisição de 

tecnologias ou prestação de serviços 

e) Nível de maturidade em gestão de processos considerado em estágios iniciais 

segundo características gerais apontadas pela literatura especializada, tais como: 

existência de poucas iniciativas em BPM, realização de poucos esforços individuais, 

existência de várias abordagens metodológicas, de ferramentas e técnicas 

experimentais, porém pouco consolidadas, escopo bastante limitado das iniciativas, 

baixo e/ou restrito envolvimento por parte dos servidores envolvidos. 

f) Desconexão das iniciativas de BPM com a Estratégia da Universidade refletida na 

ausência de iniciativas formalmente propostas e constantes nos textos documentais, o 

que gera inconsistência no direcionamento das ações e decisões gerenciais 

envolvendo, especificamente, melhorias na gestão de processos de negócio. 
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g)  Problemas de Comunicação – inconsistência das informações disponíveis na mesma 

base de dados ou informações disponíveis por pessoas distintas no mesmo setor, 

ocasionando duplicidade de informações e necessidade de várias etapas de validação. 

RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 Como elucidação e possibilidade para estudos futuros que permitam a evolução do 

estudo daqui desenvolvido, são propostos alguns direcionamentos para novas pesquisas 

identificadas a partir desse estudo: 

ü A realização de pesquisas aptas a avaliar os resultados obtidos da implantação efetiva 

da metodologia aqui apresentada; 

ü A realização de testes de aderência e eficácia como forma de validação da 

metodologia proposta; 

ü A melhoria e aperfeiçoamento da metodologia de implantação de BPM na UFPE; 

ü A verificação de pesquisas com o objetivo de avaliar e mensurar como os 

investimentos em gestão de processos influenciam na melhoria no desempenho da 

Universidade Federal de Pernambuco; 

ü A análise e identificação, através de pesquisa de campo, da forma como organizações 

públicas têm trabalhado a implantação de metodologias de BPM e comparar essas 

avaliações, qualitativa e quantitativamente com os resultados obtidos internamente.  

 Além disso, é pertinente o complemento desse estudo, uma vez que o tema apresenta 

aspectos muito dinâmicos e de crescente interesse no ambiente público nacional, o que gera 

grande volume de publicações relevantes após a realização desse trabalho. 
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ANEXO 1 - PROCESSO DE HOMOLOGAÇÃO DE APOSENTADORIA 
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EXECUÇÃO Ricardo Ávila  

VALIDAÇÃO Luciana Lamkowski  

APROVAÇÃO Décio Fonseca   

 

 

 

1. OBJETIVO DO PROCESSO 

O processo de requisitar aposentadoria voluntária visa realizar os trâmites legais para que um servidor 

que já possui as condições necessárias para se aposentar, porém ainda não completou 70 anos de idade, 

possa realizar sua aposentadoria. O processo tem início com o servidor realizando um consulta na área 

de aposentadoria e termina com a elaboração de uma Portaria de Aposentadoria. A requisição de 

aposentadoria voluntária se comunica com o processo de Homologar Aposentadoria. 

2. DEFINIÇÕES E SIGLAS  

§ SIF: Seção de Informações Funcionais  
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§ SSA: Seção de Serviço Administrativo  

§ SCA: Setor de Concessão de Aposentadoria 

§ DICOM: Divisão de Comunicação 

§ SIF: Seção de Informações Funcionais 

§ SIA: Sistema Interno de Aposentadoria 

§ SRF: Seção de Registros Funcionais 

§ PCA: Provimento de Cargo 

§ SIAPE: Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos 

§ CGU: Controladoria Geral da União 

 

3. ÁREAS ENVOLVIDAS 

ATOR PARTICIPANTES 

Servidor Servidor 

Seção de Serviço Administrativo (SSA) Assistente em Administração da SSA 

Divisão de Comunicação (DICOM) DICOM 

Seção de Informações Funcionais (SIF) Assistente em Administração da SIF 

Setor de Concessão de Aposentadoria (SCA) Assistente em Administração da SCA 

 

 

4. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

# ATIVIDADE PARTICIPANTES REGRA DE NEGÓCIOS 

1 

SOLICITAR dados 

de tempo de tempo de 

serviço no SSA 

Servidor 
Ir ao SSA e solicitar dados de tempo de 

serviço 
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2 
EMITIR dados de 

tempo de serviço 

Assistente em Administração 

do SAA 

Emitir dados de tempo de serviço do 

servidor do SIAPE.  

3 REALIZAR consulta Servidor 

Servidor deve ir a Seção de Concessão de 

Aposentadoria e solicitar consulta sobre 

Aposentadoria 

4 
SIMULAR dados de 

aposentadoria 

Assistente em Administração 

do SCA 

Adicionar dados do servidor no Sistema 

Interno de Aposentadoria e realizar 

simulação para verificar se servidor tem 

direito a Abono de Permanência 

(comparar dados fornecidos por diferentes 

sistemas: SIA/ SIAPE/ CGU) 

5 

INDICAR melhor 

regra e data para 

aposentadoria 

Assistente em Administração 

do SCA 

Baseado na simulação comunicar servidor 

da melhor regra e data de aposentadoria 

6 

INDICAR 

requerimento de 

aposentadoria 

Assistente em Administração 

do SCA 

Indicar o requerimento correspondente a 

regra de aposentadoria e informar quais 

documentos são necessários para 

andamento do processo 

7 

PREENCHER 

requerimento e 

anexar documentação 

necessária 

Servidor 

Preencher formulário e anexar 

documentos necessários (os documentos 

que forem cópias devem ser autenticados) 

8 
PROTOCOLAR 

processo 
DICOM Não se aplica 
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9 

RECEBER processo 

no setor de 

aposentadoria 

Assistente em Administração 

do SCA 
Não se aplica 

10 
ENCAMINHAR 

processo para SIF 

Assistente em Administração 

do SCA 

Preencher despacho do processo para a 

SIF solicitando dados funcionais do 

servidor. 

11 

EMITIR dados 

funcionais do 

servidor 

Assistente em Administração 

do SIF 

Área tira cópia das certidões de tempo de 

serviço e dados funcionais, anexando-os 

ao processo. Deve ser verificado se o PCA 

do servidor está preenchido no SIAPE, se 

não estiver deve ser preenchido antes de 

mandar os dados para o Setor de 

Aposentadoria. 

12 
SIMULAR dados de 

aposentadoria 

Assistente em Administração 

do SCA 

Adicionar funcionais do servidor no 

Sistema Interno de Aposentadoria e 

simular diferentes regras de aposentadoria 

para verificar melhor regra para servidor 

(comparar dados fornecidos por diferentes 

sistemas: SIA/ SIAPE/ CGU) 

13 

GERAR 

demonstrativo de 

proventos 

Assistente em Administração 

do SCA 

Assistente da SCA elabora, a partir da 

simulação no SIA, um comparativo entre 

o que o servidor ganha em atividade e o 

que ele irá ganhar quando se aposentar. 
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14 

ANALISAR 

demonstrativo de 

proventos 

Servidor 

Servidor deve analisar o demonstrativo de 

proventos gerado pela Seção de 

Concessão de Aposentadoria e verificar se 

deseja se aposentar. 

15 
SOLICITAR 

arquivamento 
Servidor 

Servidor assina processo informando que 

não deseja se aposentar e solicitando o 

arquivamento do processo 

16 
ARQUIVAR 

processo 

 Assistente em 

Administração do SCA 

Preencher despacho do processo para SRF 

solicitando o arquivamento do processo de 

isenção de imposto de renda. 

17 

ASSINAR 

demonstrativo de 

proventos 

Servidor 

Servidor deve assinar o Demonstrativo de 

Proventos informando que deseja se 

aposentar. 

18 ELABORAR Portaria 
Assistente em Administração 

do SCA 

Elaborar portaria para concessão de 

aposentadoria voluntária 

 

5. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

• LEI Nº 8.112/1990 

• EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998 

§ Artigo 1° 
§ Artigo 8° 
§ Artigo 40° 

• EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 

§ Artigo 1° 
§ Artigo 2° 
§ Artigo 3° 
§ Artigo 6° 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm
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§ Artigo 40° 
• EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005 

§ Artigo 3° 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc47.htm
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ANEXO 2 - NOTAÇÃO BPMN 

   

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 0.1 Notação BPMN.  
Fonte: Esta Pesquisa (2015) 
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ANEXO 3 – PORTARIA DE CRIAÇÃO DO COMITÊ DE GESTÃO DE PROCESSOS 

DA UFPE 

 

 

 

 

 

 

PORTARIA NORMATIVA Nº _________/2015 

 

 

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, utilizando-se da 

delegação de competência que lhe foi outorgada, consoante Portaria Normativa n.º 06/93, 

publicada no Boletim Oficial de 30 de dezembro de 1993, e nos termos do artigo 133 da Lei 

8.112, de 11 de dezembro de 1990, 

 

RESOLVE: 

 

Artigo 1º - Constituir o Comitê de Gestão de Processos – CGP, vinculado à Pró-reitoria de 

Comunicação, Informação e Tecnologia da Informação (PROCIT) que tem como objetivo 

institucionalizar a Unidade de Gestão de Processos da UFPE, de modo a promover a melhoria 

contínua e a inovação dos processos das unidades funcionais da instituição. 

 

Artigo 2º - O CGP tem as seguintes competências: 

 

I. Propor ações para sensibilizar os gestores e os colaboradores da Universidade sobre a 

importância da Unidade de Gestão de Processos; 

II. Definir as ações de capacitação necessárias aos servidores, bem como a infraestrutura, os 

modelos e os métodos que serão utilizados na Unidade de Gestão de Processos; 
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III. Definir a política de funcionamento da Unidade de Gestão de Processos; 

IV. Determinar quais os processos prioritários que deverão ser trabalhados pela Unidade de 

Gestão de Processos; 

V. Opinar sobre os manuais, procedimentos e documentações, acerca dos processos realizados 

na gestão universitária, elaborados pela Unidade de Gestão de Processos. 

 

Artigo 3º - O CGP deve ser composto por membros titulares e respectivos suplentes, com 

mandato de 1 (um) ano renovável por mais 1 (um), sendo um representante de cada unidade a 

seguir indicado: 

I. 1 (um): PROACAD 

II. 1 (um): PROPESQ 

III. 1 (um): PROEXT 

IV. 1 (um): PROGEST 

V. 1 (um): PROGEPE 

VI. 1 (um): PROPLAN 

VII. 1 (um): PROAES 

VIII. 1 (um): NTI 

IX. 1 (um): CAA 

X. 1 (um): CAV 

XI. 1 (um): CAC 

XII. 1 (um): CCB 

XIII. 1 (um): CCEN 

XIV. 1 (um): CCJ 

XV. 1 (um): CCS 

XVI. 1 (um): CCSA 

XVII. 1 (um): CE 

XVIII. 1 (um): CFCH 

XIX. 1 (um): CIN 
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XX. 1 (um): CTG 

XXI. 3 (um): PROCIT  

XXII. 1 (um): PROCIT – Presidente 

 

Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim Oficial da UFPE. 

 

 

 

ANÍSIO BRASILEIRO DE FREITAS DOURADO 


