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RESUMO 
 

Governança em BPM (Busines Process Management) é um aspecto frequentemente apontado 
como fundamental para o sucesso efetivo do gerenciamento de processos de negócio nas 
organizações. Isso parece ser especialmente verdade no contexto do setor público, onde a 
eficiência, prestação de contas e transparência (três princípios básicos da governança) 
precisam ser coordenadas. No entanto, as abordagens de governança em BPM têm se 
caracterizado por apresentarem conceitos complexos e pouco precisos, com visões bastante 
variadas sobre o tema, e modelos em alto nível que oferecem pouca ajuda sobre como 
implementá-la. Além disso, há um número reduzido de trabalhos empíricos descrevendo 
relatos práticos de implementação de governança em BPM. Assim, há uma escassez de 
modelos detalhados e consistentes nos quais praticantes e pesquisadores possam se basear. À 
vista dessa necessidade, essa tese teve como objetivo desenvolver e avaliar um modelo 
conceitual para apoiar a implantação da governança em BPM, chamado Modelo BPMG. 
Inicialmente, foram realizados estudos de caso exploratórios para levantamento de barreiras e 
facilitadores que influenciavam a governança em BPM em organizações do setor público que 
conduziam iniciativas de BPM. Constatou-se que as organizações não compreendiam 
precisamente o que é a governança em BPM nem tratavam explicitamente questões 
relacionadas mesmo quando conduzindo projetos de BPM. O modelo BPMG foi construído 
numa abordagem de design-science research contemplando também a criação de uma 
ferramenta de software que implementou elementos do modelo visando sua aplicação numa 
organização do setor público. Tanto o Modelo BPMG quanto a ferramenta tiveram sua 
aplicabilidade avaliada por integrantes do escritório de processos da organização pesquisada e 
por especialistas em governança de diferentes organizações. O resultado da avaliação apontou 
que o Modelo BPMG ajudou os praticantes de BPM da organização a desenvolverem um 
entendimento mais preciso e compartilhado da governança em BPM e foi percebido como 
significativamente útil para guiar a implantação dessa governança na organização. 
Palavras-chave: BPM, Business Process Management, Gerenciamento de Processos de 
Negócio,  Governança, Governança em BPM, Governança em Gerenciamento de Processos 
de Negócio. 



ABSTRACT 
BPM (Business Process Management) Governance is an aspect often seen as critical to the 
success of BPM in organizations. This seems to be especially true for the public sector, where 
efficiency, accountability and transparency (three basic governance principles) must be 
coordinated. However, governance approaches in BPM have been characterized as complex 
and imprecise, with quite different views on the subject, in addition to macro level models 
that provide little help on how to implement it. Moreover, there is a small number of 
empirical papers describing practical reports on BPM governance. Therefore, there is a lack of 
consistent and detailed conceptual frameworks and concrete applications that researchers and 
practitioners can rely on to properly address BPM Governance. In light of such need, this 
thesis presents a conceptual model to support the implementation of governance in BPM, 
named BPMG Model. Initially, exploratory case studies were performed to identify barriers 
and facilitators that impact the deployment of BPM governance in public sector organizations 
conducting BPM initiatives. It was observed that studied organizations do not precisely 
understand the concept of BPM governance. The conception of the BPMG model adopted a 
design-science research approach and also encompassed the development of a software tool 
that implemented model elements. Both the BPMG Model and the software tool were 
evaluated by the members of a BPM Office from a Brazilian public organization and by a 
group of governance experts from different organizations. Evaluation results revealed that the 
BPMG Model and tool supported BPM practitioners of the organization to develop a more 
accurate and shared understanding of governance in BPM. In particular, the model was 
considered as significantly helpful for the implementation of governance principles in the 
organization.  
Keywords: BPM, Business Process Management, Governance, BPM Governance, Business 
Process Management Governance. 
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1 INTRODUÇÃO 
Este capítulo apresenta a motivação para a realização desta tese, questões que norteiam a 
pesquisa, objetivos e as contribuições acadêmicas e práticas. O capítulo busca também situar 
o contexto geral que motivou a pesquisa e apresenta a estrutura do trabalho. 

1.1 CONTEXTO  
Governança é um conceito associado à necessidade de proteção dos investimentos e à 
sustentabilidade das organizações (Hoogervorst, 2009). Embora o conceito geral não seja 
novo, o interesse no tema ressurgiu com grande intensidade desde o início dos anos 2000. Isso 
aconteceu, por um lado, devido a eventos marcantes de fraudes em grandes corporações em 
nível mundial. Por outro lado, a globalização da economia e uso cada vez mais intenso da 
tecnologia da informação, que trouxeram inegáveis benefícios e oportunidades às empresas, 
trouxeram também novos riscos à sua sobrevivência (Hoogervorst, 2009). Por esse motivo, 
novas formas específicas de governança passaram a ser necessárias em vários aspectos da 
gestão organizacional como um desdobramento necessário da Governança Corporativa. 
Dentre essas formas específicas, surge a ideia da governança aplicada ao gerenciamento dos 
processos de negócio. 

O Gerenciamento de Processos de Negócio, amplamente difundido sob a denominação 
de BPM (sigla em inglês para: Business Process Management) é uma disciplina de gestão que 
ganhou corpo principalmente a partir dos anos 2000, sendo bastante influenciada pelos 
avanços da tecnologia de informação. BPM tem por objetivo fornecer às organizações meios 
de melhorar a forma como o trabalho (os processos de negócio) é realizado, buscando 
alinhamento estratégico, eficácia e eficiência na entrega de valor aos clientes (Bruin, 2007) 
(Brocke e Rosemann, 2015). Nesse sentido, BPM pode ser associado ao conceito de 
governança de duas maneiras: (i) contribui para o fornecimento de controles internos 
necessários como desdobramento da governança corporativa; (ii) o próprio emprego de BPM 
traz uma complexidade inerente à introdução de novos métodos de gestão e uso massivo de 
tecnologias da informação, e por isso, traz também novos riscos à organização, necessitando 
de governança sobre os próprios investimentos em BPM. Por outro lado, a aplicação do 
conceito de governança em BPM mostra-se um campo emergente que traz desafios e lacunas 
de natureza conceitual e prática para profissionais e pesquisadores da área. 
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1.2 MOTIVAÇÕES 
Governança em BPM é apontada como fator crítico para o sucesso contínuo de iniciativas de 
BPM (Brocke e Rosemann, 2015; Ravesteyn e Batenburg, 2010; Jeston e Nelis, 2008). 
Todavia, as abordagens para governança em BPM disponíveis na literatura estão ainda pouco 
consolidadas. ELO Group (2009a, 2009b), por exemplo, após fazer resumo comparativo de 
abordagens propostas por diversos dos autores, conclui que governança em BPM é um 
assunto ainda emergente e que não possui uma definição amplamente difundida e de consenso 
entre os autores, e onde os modelos encontrados na literatura ainda se encontram em estágios 
iniciais de desenvolvimento. Outra lacuna relevante constatada na pesquisa bibliográfica é o 
baixo número de relatos de aplicação de modelos de governança.  

Assim, esta tese tem como motivação principal a constatação de que:  
 Por um lado, a governança em BPM é apontada como fator crítico para o sucesso 

contínuo das iniciativas de BPM. 
 Mas, por outro lado, as abordagens de governança em BPM têm se caracterizado por: 

o Apresentarem conceitos complexos e pouco precisos, com visões bastante 
variadas sobre o tema; 

o Modelos em nível muito macro, que oferecem pouca ajuda ou guia sobre como 
implementar essa forma de governança nas organizações; 

o Poucos relatos empíricos sobre o tema descrevendo a implementação dessa 
forma de governança nas organizações. 

Isto faz com que os praticantes disponham de base conceitual pouco consistente e 
poucas referências de aplicação concreta em que possam se basear. Dessa forma, este tema 
apresenta-se como uma oportunidade para contribuições relevantes tanto no aspecto 
acadêmico como para a prática das organizações. Esta pesquisa visa contribuir para um 
melhor entendimento conceitual sobre governança em BPM e como tais conceitos podem ser 
aplicados na prática por organizações conduzindo iniciativas de BPM. 

1.3 QUESTÕES DE PESQUISA 
As questões de pesquisa que direcionam esta tese de doutorado são descritas a seguir: 

 (QP1) Quais são os elementos que devem constituir um modelo conceitual de 
Governança em BPM e como eles se relacionam?  
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 (QP2) Como os elementos conceituais de governança em BPM identificados têm 
sido aplicados na prática? 

 (QP3) Quais são as principais barreiras e facilitadores para implantação de um 
modelo de governança em BPM numa organização? 

1.4 OBJETIVOS 
Esta pesquisa possui como objetivo geral: 
 Construir um modelo conceitual para Governança em BPM estabelecendo conceitos e 

terminologias bem fundamentados. 
Como objetivos específicos subsidiários ao objetivo geral, este trabalho buscou: 
 Identificar elementos conceituais que constituem a Governança em BPM; 
 Identificar facilitadores e barreiras, dentre aspectos sócio-técnicos mais influentes, para 

a implementação dos elementos conceituais que constituem a Governança em BPM. 

1.5 CONTRIBUIÇÕES 
Até onde alcançou a revisão da literatura aqui realizada, embora este trabalho não seja o 
primeiro a propor um modelo de governança para BPM, ele é inédito ao fazê-lo na forma de 
um modelo conceitual de dados, chamado modelo BPMG, no nível de detalhamento e 
abrangência conceitual, bem como na abordagem metodológica de pesquisa-design (design-
science research) com aplicação em uma organização pública. Esta pesquisa contribui de 
forma relevante com o estado da arte no tema, na medida em que: 
 Detalha, conceitua e inter-relaciona os elementos conceituais da governança em BPM, 

estabelecendo um glossário desses elementos bem como de seus atributos;  
 Estabelece uma relação explícita entre os elementos conceituais componentes da 

governança em BPM com princípios gerais da governança corporativa; 
 Apresenta uma avaliação empírica dos elementos conceituais componentes da 

governança em BPM e de sua relação com princípios gerais da governança corporativa 
com base na percepção de praticantes da área; 

 Ajuda a guiar a implantação da Governança em BPM nas organizações a partir do 
modelo conceitual proposto, com o apoio de um ciclo de atividades de governança 
descritas no trabalho. 
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1.6 VISÃO GERAL DA TESE 
Os demais capítulos desta tese estão assim estabelecidos: 
 O Capítulo 2 apresenta o referencial teórico abordando os seguintes temas: fundamentos 

gerais de governança; fundamentos de gerenciamento de processos de negócio (BPM); 
e, principalmente, a governança aplicada ao campo de BPM. O capítulo traz também os 
principais trabalhos e modelos relacionados que influenciam esta pesquisa; 

 O Capítulo 3 descreve o método de pesquisa, detalhando estratégias de pesquisa e 
abordagens de coleta e análise de dados; 

 O Capítulo 4 apresenta pesquisas exploratórias realizadas com o objetivo de conhecer 
como os elementos conceituais da governança em BPM encontrados na literatura se 
revelam na prática de organizações do setor público que estão conduzindo iniciativas de 
BPM; 

 O Capítulo 5 apresenta o Modelo BPMG – um modelo conceitual para governança em 
BPM, cuja concepção é o objetivo central desta tese; 

 O Capítulo 6 apresenta a avaliação do modelo BPMG através de um estudo de caso de 
seu potencial de aplicação no contexto de uma organização pública e da avaliação de 
especialistas com experiência relevante em BPM e governança; 

 O Capítulo 7 apresenta considerações finais aos resultados da pesquisa, discute 
limitações, compara com trabalhos relacionados, caracteriza a contribuição da tese e 
apresenta perspectivas para trabalhos futuros; 

 O Apêndice A apresenta os elementos notacionais de UML usados no Modelo BPMG 
apresentado no Capítulo 5; 

 O Apêndice B complementa o Capítulo 6 apresentando uma instanciação do elemento 
conceitual “Modelo de Maturidade de Governança em BPM”, realizada no estudo de 
caso; 

 O Apêndice C traz uma proposta de processos de governança que tem por objetivo ser 
um guia de implantação do Modelo BPMG. Esse guia foi utilizado no estudo de caso 
relatado no Capítulo 6, Seção 6.5; 

 O Apêndice D apresenta o resultado da avaliação da ferramenta Catálogo BPMG, que é 
parte do estudo de caso relatado no Capítulo 6; 

 O Apêndice E traz o resultado da avaliação da abrangência conceitual da ferramenta 
Catálogo BPMG, realizada no estudo de caso relatado no Capítulo 6; 
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 O Apêndice F apresenta o perfil de atuação dos respondentes dos questionários da 
avaliação da ferramenta Catálogo BPMG, realizada no estudo de caso relatado no 
Capítulo 6; 

 O Apêndice G ilustra os conteúdos introdutórios apresentados aos respondentes dos 
questionários da avaliação da ferramenta Catálogo BPMG, realizada no estudo de caso 
relatado no Capítulo 6; 

 O Apêndice H apresenta os questionários usados na avaliação da ferramenta Catálogo 
BPMG, realizada no estudo de caso relatado no Capítulo 6; 

 Finalmente, o Apêndice I apresenta documentação que registra a aplicação do Modelo 
BPMG na organização pesquisada no estudo de caso relatado no Capítulo 6. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
A origem do conceito de Governança remonta ao fenômeno da separação dos papéis de 
proprietários e gestores na administração das corporações e os conflitos daí surgidos, 
conforme documentado já na década de 1930 (Berle e Means, 1932; apud Hoogervorst, 2009; 
pag 156). Ao longo do tempo o tema recebeu diferentes níveis de interesse. No início dos 
anos 2000 o assunto ressurgiu com grande intensidade em virtude de, por um lado, marcantes 
fraudes em grandes corporações norte-americanas, que por consequência de sua influência na 
economia internacional, despertaram o alerta para riscos no mundo corporativo global. Por 
outro lado, o mundo corporativo cada vez mais interconectado pelo emprego intenso da 
tecnologia da informação adicionou também complexidade e novos riscos de investimentos às 
empresas. Por este motivo, novas formas de governança passaram a ser necessárias em vários 
aspectos da gestão organizacional, entre elas a governança aplicada ao gerenciamento de 
processos de negócio. 

Este capítulo apresenta o referencial teórico necessário à compreensão do que é a 
governança em BPM. Em seguida, discute os desafios desta área, que se apresenta ainda não 
suficientemente madura. As próximas seções do capítulo estão assim organizadas: 
 A Seção 2.1 descreve os conceitos gerais de governança, que são fundamentos para a 

compreensão da governança em BPM; 
 A Seção 2.2 apresenta os conceitos gerais relacionados ao gerenciamento de processos 

de negócio (BPM), que é o campo geral de aplicação deste trabalho; 
 A Seção 2.3 apresenta a governança em BPM que é o campo específico de aplicação 

deste trabalho; 
 A Seção 2.4 descreve considerações finais ao capítulo, ressaltando lacunas da academia 

e da indústria que influenciaram a realização desta pesquisa. 

2.1 FUNDAMENTOS GERAIS DE GOVERNANÇA 
Governança é um aspecto da gestão organizacional primariamente associado à necessidade de 
proteção dos investimentos e à sustentabilidade do negócio ao longo do tempo (Hoogervorst, 
2009). O que atualmente é denominado governança corporativa é o aspecto mais amplo desse 
conceito. 
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De acordo com Hoogervorst (2009), a origem do tema governança corporativa reside 
na divisão (no sentido jurídico e operacional) que existe entre proprietários (acionistas, que 
adquirem ações nas bolsas de valores) e a alta administração da empresa, no contexto das 
empresas caracterizadas como sociedades anônimas. Essa divisão levanta um problema 
fundamental que consiste na possibilidade de divergência de interesses dos acionistas e da alta 
gestão da organização. Esse fenômeno constitui o chamado "problema de agência" 
(Hoogervorst , 2009; pag 156). Conforme  Berle e Means (1932; apud Hoogervorst, 2009), a 
administração deveria proceder como um "agente" dos proprietários (acionistas) conduzindo o 
negócio em nome e interesses destes. Porém, a prática documentada ao longo da história das 
corporações mostra que há probabilidade da administração tornar-se, em alguma medida, a 
“agente de si mesma” com agenda, objetivos e interesses próprios em conflito com os dos 
proprietários acionistas. 

Alguns casos desse “problema de agência” tornaram-se notórios mundialmente no 
início dos anos 2000, quando a gestão fraudulenta de grandes corporações tornou-se pública 
com grande impacto no mundo corporativo global. Dois dos casos mais emblemáticos desse 
fenômeno foram os da Worldcom e o da Enron, companhias norte-americanas que, apesar do 
enriquecimento de seus executivos, foram à falência com grande prejuízo dos acionistas e 
desemprego dos trabalhadores (Watkins 2004, p. 27; apud Hoogervorst, 2009). Trechos de 
reportagens deste período dão uma ideia das consequências desses casos: 

TERREMOTO GLOBAL. Falta de confiança nos balanços de grandes empresas dos 
EUA abala mercados e afasta investidor estrangeiro do Brasil. ... Não se trata apenas 
da maior fraude da história corporativa dos Estados Unidos nem do espectro da 
falência da segunda maior operadora de chamadas de longa distância do país. A 
divulgação de um rombo de cerca de US$ 4 bilhões nas contas da americana 
WorldCom, na quarta-feira, fez tremer a terra porque tocou em algo além dos 
números – mexeu na fé em relação ao que eles representam. Bolsas de valores nos 
quatro continentes arriaram sob o peso da desconfiança em um sistema de 
contabilidade que, por longos anos, assinou atestados de saúde para gigantes do 
mundo empresarial. Para os investidores, deter ações de multinacionais deixou nos 
últimos dias de ser um negócio com lucro certo e virou um arriscado jogo de roleta-
russa (Época, 2002). 

O escândalo da Enron - saiba o que está acontecendo. "Nos próximos anos, o 
escândalo da Enron, e não o 11 de setembro, será visto como o grande divisor de 
águas na história da sociedade dos Estados Unidos", escreveu o economista Paul 
Krugman, no jornal The New York Times. Esta previsão começa a tomar corpo à 
medida que o escândalo estende seus tentáculos entre os setores financeiros e 
políticos dos Estados Unidos. Gigante do setor elétrico americano, empresa 
admirada e sétima maior dos Estados Unidos, segundo a revista Fortune, a Enron 
faliu, levando junto os fundos de pensão de seus funcionários e de outros 
investidores da mesma categoria, num rombo de, no mínimo, US$ 1,5 bilhão, e 
arrastando uma dívida de mais de US$ 13 bilhões. Durante anos, diretores da 
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empresa maquiavam os balancetes, enxugavam os prejuízos e inflavam os lucros. A 
mágica contábil deu certo até o final do ano passado (Estadão, 2002). 

É em busca da superação desse tipo de conflito de interesses que a governança 
corporativa opera. Nesse sentido, Hoogervorst (2009; pag 155) define a governança 
corporativa como sendo “a totalidade de estruturas e sistemas internos, bem como regras 
externas e legislação, de controle interno e de gestão de risco, que garante que as empresas 
exerçam suas responsabilidades para com os acionistas de forma eficaz e adequada”. 

De acordo com a OECD1 (2004), a governança corporativa envolve um conjunto de 
relações entre a gestão de uma empresa, seu conselho de administração, seus acionistas e 
outras partes interessadas. Também fornece a estrutura por meio da qual os objetivos da 
empresa são estabelecidos, e os meios de atingir esses objetivos e monitoramento de 
desempenho são determinados. A boa governança corporativa deve proporcionar o incentivo 
adequado para a diretoria e a administração alcançar os objetivos que sejam do interesse da 
empresa e de seus acionistas e deve facilitar o monitoramento eficaz. Para a OECD, a 
necessidade de um sistema de governança corporativa eficaz, vai além do interesse de uma 
empresa individual e influencia a economia como um todo, ajudando a gerar o grau de 
confiança que é necessário ao bom funcionamento de uma economia de mercado. 

A proteção aos objetivos econômicos dos acionistas frente a eventuais conflitos de 
interesses com a alta administração está na raiz da governança e é considerado o seu foco 
primário. Não obstante, vários autores sustentam que outras partes interessadas devem ser 
incluídas na perspectiva da governança corporativa (Freeman e Reed, 1993 apud Hoogervorst, 
2009; Jensen, 2005 apud Hoogervorst, 2009). Na visão da OECD (2014), por exemplo, 
empregados e outras partes interessadas, clientes e outras pessoas afetadas pela organização, 
desempenham um papel importante em contribuir para o sucesso e desempenho da empresa a 
longo prazo, enquanto os governos estabelecem o quadro institucional e jurídico global para a 
governança corporativa. Alguns sustentam que "ao servir as necessidades de suas partes 
interessadas a maioria das empresas vai ao encontro de seus propósitos" (Coley et al., 2005 
apud Hogervoorst, 2009; pag 168). As partes interessadas devem, portanto, ser incluídas na 
perspectiva da governança corporativa. Os defensores dessa perspectiva sustentam que 
inclusão de outras partes interessadas favorece a maximização de valor da empresa no longo 
prazo em oposição a uma visão com foco exclusivo no interesse dos acionistas que pode levar 

                                                 
1 OECD - Organization for Economic Co-Operation and Development 
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a uma visão mais imediatista. Todavia a consideração de múltiplas partes interessadas nos 
objetivos da governança pode não ser simples visto que as partes geralmente têm objetivos 
conflitantes. 

Apesar da problematização que envolve a governança corporativa ter surgido 
inicialmente no contexto das corporações privadas, a preocupação com o conflito de 
interesses decorrente do “problema de agência”, com as devidas adaptações, é igualmente 
válido e importante à gestão das organizações governamentais. Nesse caso, os “acionistas” 
passam a ser os cidadãos e os gestores públicos são os agentes que devem conduzir as 
organizações em nome dos interesses dos cidadãos. Também nesse campo os conflitos de 
interesses são constantes e a governança ganha grande relevância para a proteção dos 
interesses dos cidadãos. Nesse sentido a abordagem adotada nessa pesquisa busca englobar 
um sentido amplo de governança que seja cabível tanto à esfera corporativa privada quanto 
governamental. 

A governança leva em conta princípios que devem nortear a gestão das organizações a 
fim de mediar os conflitos de interesse decorrentes do “problema de agência”, de forma a 
proteger acionistas e outras partes interessadas. A Tabela 2.1 sintetiza um conjunto de 
princípios gerais de governança encontráveis em fontes como (IBGC, 2013), (Hoogervorst, 
2009) e (OECD, 2004).  

De acordo com o IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa) (IBGC, 
2013), a preocupação da Governança Corporativa é criar um conjunto eficiente de 
mecanismos, tanto de incentivos quanto de monitoramento, a fim de assegurar que o 
comportamento dos executivos esteja sempre alinhado com o interesse dos acionistas. A boa 
Governança proporciona aos proprietários (acionistas ou cotistas) a gestão estratégica de sua 
empresa e a monitoração da direção executiva. Para o IBGC, as principais ferramentas que 
asseguram o controle da propriedade sobre a gestão são: o conselho de administração, a 
auditoria independente e o conselho fiscal. Nesse sentido, sustenta ainda que a ausência de 
conselheiros qualificados e de bons sistemas de Governança Corporativa tem levado empresas 
a fracassos decorrentes de: abusos de poder (do acionista controlador sobre minoritários, da 
diretoria sobre o acionista e dos administradores sobre terceiros); erros estratégicos (resultado 
de muito poder concentrado no executivo principal) e as fraudes (uso de informação 
privilegiada em benefício próprio, atuação em conflito de interesses). A concretização da 
governança corporativa geralmente envolve a estruturação de um ou mais conselhos 
independentes que fiscalizam a alta administração em nome dos acionistas.  



24 
 

 
Tabela 2.1 Princípios Gerais de Governança, com base em (IBGC, 2013), (Hoogervorst ,2009) e (OECD, 

2004) 

Princípio de 
Governança 

Descrição Justificativa 

Alinhamento 
estratégico 

Cursos de ação e objetivos em todos os 
níveis organizacionais devem estar 
alinhados com a estratégia da organização 
(missão, visão, o planejamento estratégico e 
seus desdobramentos). 

A observância deste princípio procura evitar 
a realização de esforços e despesas que não 
estão em alinhamento com os objetivos e 
estratégias corporativas. 

Efetividade Todas as ações organizacionais devem 
buscar a efetividade, aqui traduzida como 
eficácia e eficiência ao longo do tempo no 
atingimento dos objetivos estabelecidos. 

Este princípio procura garantir que a 
organização faça as coisas certas, da melhor 
forma,para a satisfação dos clientes bem 
como dos próprios objetivos da 
organização. 

Equidade Todas as diferentes partes interessadas 
devem ser consideradas no estabelecimento 
de critérios e decisões relativas às ações de 
BPM. 

Equidade serve para balancear diferentes 
interesses (por vezes concorrentes). 

Legitimidade Princípio jurídico fundamental do Estado 
Democrático de Direito que amplia a 
incidência do controle para além da 
aplicação isolada do critério da legalidade. 
Não basta verificar se a lei foi cumprida, 
mas se o interesse público, o bem comum, 
foi alcançado. 

No contexto de BPM, implica no 
cumprimento dos requisitos legais e busca 
do bem comum para as partes interessadas 
com relação aos processos de negócio. 

Responsabilidade 
/ Prestação de 
Contas 
(Accountability) 

Deve haver sempre uma pessoa que possa 
ser cobrada e responsabilizada por decisões 
e resultados de desempenho das ações de 
BPM. 
  

A responsabilização serve para estabelecer 
autoridade e dever de prestação de contas 
para aqueles que devem tomar decisões. 
Também dá às partes interessadas a 
possibilidade de cobrar ou dar 
reconhecimento pelos resultados à pessoa 
certa. 

Transparência Deve haver clareza de entendimento e 
acesso para as partes interessadas sobre os 
critérios, decisões e resultados de ações de 
BPM (resguardada a proteção a dados 
estratégicos ou sigilosos de natureza legal, 
cuja veiculação possa prejudicar a 
organização). 

A transparência é essencial para que as 
partes interessadas possam tomar decisões e 
comprometer-se com as ações BPM de 
acordo com os seus interesses. 

O foco da governança coorporativa em sua origem esteve primariamente ligado à 
saúde financeira da organização e maximização do valor econômico para os acionistas. 
Todavia, Hoogervorst (2009) apresenta argumentação de vários autores na ideia de que esse 
aspecto é insuficiente, visto que o valor econômico corrente é uma predição pobre para o 
valor econômico futuro. Esse autor argumenta que as empresas só podem sobreviver e crescer 
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se continuarem a executar o seu propósito com sucesso, isto é, entregar produtos e serviços 
para os clientes de forma eficaz. Assim, os principais critérios de desempenho precisam 
também refletir este aspecto. Então, critérios como: a satisfação do cliente, satisfação dos 
funcionários, qualidade, excelência operacional e produtividade, por exemplo, são melhores 
preditores para o sucesso futuro, enquanto o sucesso financeiro reflete o passado. Desse 
modo, a governança precisa estar associada ao controle interno e gerenciamento de riscos 
operacionais em diversos aspectos da organização. 

Nesse sentido, a multiplicidade de aspectos da gestão organizacional que envolve 
questões de governança gerou, a partir dos anos 2000, iniciativas que incluíram desde a 
criação de legislações até o desenvolvimento de várias abordagens voltadas para esse campo. 
Alguns exemplos relevantes são citados a seguir: 
 Lei Sarbannes-Oxley (Hoogervorst, 2009, Seção 5.4.3): também conhecida pela 

abreviação SOX, é uma legislação norte-americana instituída em 2002 que leva o nome 
de seus proponentes e trata de aspectos que visam proteger investidores em bolsas de 
valores norte-americanas. Pela importância para a economia global de bolsas de valores 
como a de Nova York, na prática, a sua abrangência torna-se mundial para as empresas 
multinacionais que são sociedades anônimas. Dentre os requisitos preconizados para 
estas empresas estão a necessidade de existência de conselho fiscal independente, 
auditoria externa, e formas de tratamento e publicidade das informações de balanço e 
desempenho da corporação. Esses últimos aspectos têm importantes consequências para 
a estruturação dos processos de negócio, bem como para a gestão da informação nas 
organizações afetadas. 

 COSO: abreviação para Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (Comitê de Organizações Patrocinadoras da Comissão Treadway), 
organização norte-americana sem fins lucrativos que surgiu em 1995 para prevenir 
fraudes em demonstrações contábeis das empresas. O modelo COSO atualmente 
distingue quatro domínios para o gerenciamento de riscos empresariais: estratégico, 
operacional, divulgação  e conformidade (COSO, 2004; apud Hoogervorst, 2009). 

 Abordagens voltadas para a governança de aspectos específicos da gestão organização, 
tais como: COBIT (abreviação para: Control Objectives for Information and Related 
Technology) (ISACA, 2012), voltada para a Governança de TI; SOA (abreviação para: 
Service Oriented Architecture) Reference Framework (Open Group, 2009), voltado para 
governança de arquiteturas organizacionais orientadas a serviços. 
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 Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) (Tesouro, 2013): legislação brasileira voltada 
para a governança da gestão governamental, oficialmente conhecida como Lei 
Complementar nº 101 de 04/05/2000, que impõe o controle dos gastos de Estados e 
Municípios, condicionado à capacidade de arrecadação de tributos desses entes 
políticos. A lei obriga que as finanças sejam apresentadas detalhadamente a um 
Tribunal de Contas (da União, do Estado ou dos Municípios). Tais órgãos podem 
aprovar as contas da gestão governamental ou não. Em caso das contas serem rejeitadas, 
será instaurada investigação em relação ao Poder Executivo em questão, podendo 
resultar em multas ou mesmo na proibição a seus mandatários de tentar disputar novas 
eleições. 
O gerenciamento de processos de negócio (BPM) apresenta-se como uma disciplina 

voltada para a melhoria contínua da excelência operacional e busca de satisfação dos clientes. 
Desta forma, contribui para a sustentabilidade do negócio, colaborando com os objetivos da 
governança corporativa. A próxima seção desenvolve esse tema. 

2.2 FUNDAMENTOS DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO (BPM) 
O interesse no gerenciamento de processos de negócio, o desenvolvimento de princípios e 
ferramentas para tal, pode ser remontado à época do surgimento dos conceitos de 
"administração científica", ainda na primeira metade do século 20. Todavia, conforme Jeston 
e Nelis (2008), esta área ganhou importância ainda maior a partir dos anos 1980 com o 
considerável foco em Gestão da Qualidade Total na indústria. Isto foi sucedido na década de 
1990 pelo movimento da Reengenharia de Processos de Negócios difundido sobretudo por 
Hammer e Champy (1990, citados por Jeston e Nelis, 2008), que teve sua história associada a 
sucessos, mas também grandes fracassos. Ainda de acordo com Jeston e Nelis, a partir da 
segunda metade dos 1990, tiveram influência marcante para a evolução da gestão de 
processos, o surgimento dos sistemas de ERP (Enterprise Resource Planning – Sistemas de 
Planejamento Corporativo de Recursos) e sistemas de CRM (Customer Relation Management 
– Sistemas para gerenciamento do relacionamento com os Clientes).  

O Gerenciamento de Processos de Negócio, difundido sob a denominação de BPM  
(Business Process Management) ganhou corpo principalmente a partir dos anos 2000 sendo 
bastante influenciado pelos avanços da tecnologia de informação. Ele provê às organizações 
meios de incrementar a competitividade e sustentabilidade em tempos de incerteza no 
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mercado, globalização crescente e constante mudança nas condições dos negócios (Bruin, 
2007). 

Conforme mostram Paim et al. (2009a), a literatura apresenta muitas definições do que 
se pode entender por gerenciamento de processos de negócio. De acordo com estes autores, 
esta denominação tornou-se mais popular a partir da segunda metade da década de 1990. Para 
Jeston e Nelis (2008), BPM não é um conceito simples de definir e menos ainda de 
implementar. O ciclo de BPM envolve as atividades de identificação, planejamento, 
modelagem, execução, automação e otimização de processos de negócio. Outra definição útil 
para BPM é proposta por Weske (2007): um conjunto de conceitos, métodos e técnicas 
(fortemente fundamentadas no uso de tecnologia da informação) para suportar o desenho, 
administração, configuração, determinação de uso e análise de processos de negócio. Todavia, 
vale ressaltar que o uso do termo BPM também é frequentemente encontrado na literatura 
como modelagem de processos de negócio (business process modeling) (Recker et al., 2006). 
De acordo com Bruin (2007), evidências incidentais sugerem que o uso inconsistente da 
terminologia no domínio de BPM torna difícil o entendimento e comparação de pesquisas 
nesta área. Para fins desta tese, adotou-se a visão mais usada atualmente que entende o termo 
como management (gerenciamento) em vez modeling (modelagem). 

BPM é uma abordagem estruturada empregando métodos, políticas, métricas, práticas 
de gestão e ferramentas de software para coordenar e aperfeiçoar continuamente atividades e 
processos de uma organização (Brabander e Davis, 2007; apud Scheer e Brabänder, 2010). 
Para esses autores, o objetivo de BPM é controlar e melhorar os negócios de uma organização 
através da governança ativa e coordenada de todos os aspectos da especificação, projeto, 
implementação, operação, medição, análise e otimização dos processos de negócios, a fim de 
efetivamente e eficientemente entregar objetivos de negócios. 

Com base em Gonçalves (2000), e Paim et al. (2009a), chama-se a atenção que o 
próprio termo processo também é visto sob muitas definições distintas, algumas delas não 
muito adequadas à aplicação do que se entende tipicamente como BPM. Para exemplificar 
uma definição que é adequada à visão aqui proposta, um processo pode ser visto como "uma 
ordenação específica de atividades de trabalho através do tempo e do espaço, com um início, 
um fim e um conjunto claramente definido de entradas e saídas: uma estrutura para a ação" 
(Davenport, 1993, apud Paim et al., 2009a).  

De acordo com Gonçalves (2000), uma característica importante dos processos é a 
interfuncionalidade. Embora alguns processos sejam inteiramente realizados dentro de uma 
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unidade funcional, a maioria dos processos importantes das empresas (especialmente os 
processos de negócio) atravessa as fronteiras das áreas funcionais. Por isso mesmo, são 
conhecidos como processos transversais, transorganizacionais, interfuncionais ou 
interdepartamentais. Também são conhecidos como processos horizontais, já que se 
desenvolvem ortogonalmente à estrutura vertical típica das organizações estruturadas 
funcionalmente. Esta característica costuma ser explorada por abordagens de gestão baseadas 
em BPM com uso de tecnologia da informação. Porém, vale ressaltar que a visão atual de 
BPM e as ferramentas disponíveis podem não ser adequadas quando estão em questão 
processos de natureza intrinsecamente não estruturada. Esse pode ser o caso de atividades 
artísticas, não repetitivas, ou que envolvem criação de novos tipos de artefatos em paralelo 
com a criação dos próprios processos de criação dos artefatos. 

Embora possa ser compreendida primariamente como uma abordagem de gestão, BPM 
apresenta-se como um campo de interesse multidisciplinar. Particularmente como campo de 
aplicação de tecnologia da informação nas organizações, BPM tem se destacado como uma 
abordagem poderosa para inserção de TI, gerando uma vantagem competitiva no negócio 
central das organizações. BPMS (Business Process Management Systems, ou em português: 
Sistemas de Gerenciamento de Processos de Negócio) são um tipo aplicação de uso crescente 
nas organizações, que facilitam a implementação em software dos princípios de BPM. 
Ferramentas de BPMS costumam contemplar em suas funcionalidades recursos como: 
diagramação e documentação de processos; execução automatizada dos processos com 
controle do fluxo de trabalho (workflow); possibilidade de criação de indicadores gerenciais 
de processos em painéis de controle; armazenamento e trâmite de documentos eletrônicos 
com possibilidade de certificação digital; e integração com sistemas legados através de 
filosofia SOA (service oriented architecture). De acordo com Munford (apud Shaw et al., 
2007), BPMS são capazes de suportar BPM  porque  seus sistemas de software são unidos aos 
processos de negócio do sistema sócio-técnico amplo da organização, os quais eles tentam 
ajudar a gerir. Todavia, apesar da importância dos BPMS para a efetiva aplicação dos 
conceitos de BPM, Jeston e Nelis (2008) alertam que há um perigo em organizações 
acreditarem que uma vez que tenham adquirido uma ferramenta de modelagem e automação 
de processos, isto vai resolver seus problemas e a melhoria de processos se seguirá 
naturalmente. Para eles, "nada está tão distante da verdade". Uma ferramenta deste tipo é 
apenas um artefato de software e sem uma metodologia ou framework, recursos capacitados 
para usá-la e comprometimento genuíno da liderança organizacional, ela será inútil.  
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Outra abordagem que costuma ser relacionada na literatura como "complementar" a 
BPM é a aplicação de arquitetura orientada a serviço (do inglês SOA – service oriented 
architecture). A ideia básica de SOA é a estruturação de sistemas de TI sob a forma de 
serviços flexíveis e independentes, que permitam o reuso de funcionalidades já existentes, de 
forma a encurtar o tempo entre o desenho e implementação de aplicações quando há 
mudanças nos requisitos de negócios (Adam e Doerr, 2008). A importância desta abordagem 
para BPM se dá na medida em que, na automação de processos, atividades e passos de 
processo podem ser realizados sob a forma de composição e orquestração de serviços e 
sistemas, providos pela arquitetura SOA. Por outro lado, BPM é importante para 
implementação de SOA na medida em que o desenho dos processos de negócio ajuda a 
determinar quais serviços devem ser providos pela arquitetura. Já a conjunção de BPMS e 
SOA vem surgindo como uma tendência para a arquitetura de aplicações de TI nas 
organizações, que une as vantagens destas duas abordagens, tornando os sistemas orientados a 
processos e a serviços. Entretanto, vale ressaltar que embora SOA frequentemente seja 
abordada como uma arquitetura de TI, ela pode também ser considerada como uma 
abordagem de arquitetura organizacional, na medida que a "orientação a serviços" é uma 
forma de compreender e estruturar a forma como a organização se relaciona com seus clientes 
(Peltoniemi e Vuori, 2004). Esta visão é também complementar à “orientação a processos” já 
que o objetivo de um processo pode ser visto como um serviço aos seus clientes. 

Apesar do atual interesse e atratividade que tem exercido nas organizações, BPM é uma 
prática de gestão complexa que muitas organizações acham difícil de implementar e progredir 
para estágios de maturidade mais altos (Rosemann, Bruin e Power, 2008). Se por um lado, 
BPM apresenta-se como uma oportunidade de melhoria da gestão organizacional, por outro, o 
caráter imaturo de seus métodos de implementação e de suas tecnologias associadas trazem 
novos riscos de investimentos. Assim, é necessário o desenvolvimento da governança 
aplicada no campo de BPM, visando proteger os investimentos realizados e garantir que eles 
atinjam os objetivos de melhoria dos processos, conforme almejado. A próxima seção 
desenvolve esse argumento. 

2.3 GOVERNANÇA EM BPM 
De acordo com Jeston e Nelis (2008), embora governança não seja uma noção 
necessariamente recente, seu emprego foi radicalmente mudado nesta última década, tendo 
deixado de ser uma iniciativa voluntária para se tornar uma exigência legal, como é requerido, 
por exemplo, pelo ato Sarbannes Oxley de 2002. Conforme esses autores, os requisitos da 
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noção geral de governança são impactantes em BPM em dois aspectos: (i) diretamente nos 
processos (exigindo requisitos como: transparência das atividades, possibilidade de 
responsabilização individual dos executores), e (ii) na gestão dos processos (exigindo 
requisitos como: registros de auditoria, tratamento de exceções, registro de riscos e não-
conformidades). Kirchmer (2010) argumenta que a Governança de Processos de Negócio é a 
fundação necessária para garantir a sustentabilidade e o foco contínuo na inovação e 
melhorias de processos, e na criação de valor para todas as partes interessadas, tais como 
clientes, parceiros de negócios, funcionários e acionistas.  

Mas o que vem a ser a governança de processos de negócio? Como se verá nesta 
seção, há várias definições envolvendo termos similares como governança de processos, 
governança de processos de negócio e governança de BPM que não têm uma distinção clara. 
A Tabela 2.2 a seguir apresenta diversas definições encontradas na literatura. Vale ressaltar 
que na primeira linha da tabela, a definição de Barros (2009) é fruto de uma síntese realizada 
por esse autor, a partir de uma revisão de literatura que contemplou definições dos seguintes 
autores: Harmon (2005, 2007, 2008; apud Barros, 2009); Jeston e Nelis (2008; apud Barros, 
2009); Korhonen (2007, 2008; apud Barros, 2009); Rosemann (2006, 2008; apud Barros, 
2009); Rosemann e Bruin (2005; apud Barros, 2009); Rosemann, Kugeler e Becker (2003; 
apud Barros, 2009); Spanyi (2007, 2008; apud Barros, 2009); Richardson (2006; apud Barros, 
2009); Kirchmer (2005; apud Barros, 2009); Miers (2006, 2007; apud Barros, 2009); Paim 
(2007, 2008; apud Barros, 2009); IDS-Scheer (2008; apud Barros, 2009); Hammer (2007; 
apud Barros, 2009); Infosys (2007;  apud Barros, 2009). 

As linhas subsequentes da Tabela 2.2 apresentam definições subsequentes encontradas 
na revisão de literatura realizada neste trabalho. A terceira coluna desta tabela apresenta os 
construtos chaves encontrados na definição de cada autor. Estes construtos serão usados mais 
adiante no Capítulo 5 para concepção do Modelo BPMG fruto desta pesquisa.  
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Tabela 2.2 Definições de Governança em BPM 

Autor Definição de Governança de Processos / BPM Construtos-Chaves 
Barros 
(2009) 

Governança dos processos: “Um framework que organiza e define os 
elementos: papéis e responsabilidades, padrões, tarefas, estrutura 
organizacional, objetivos, mecanismos de controle e mecanismos de 
avaliação, de forma a viabilizar a Gestão de Processos como elemento de 
gestão cotidiano nas organizações com o objetivo de melhorar a performance 
dos seus processos”. 

Papéis e Responsabilidades; 
Padrões, Tarefas, Estrutura 
Organizacional, Objetivos, 
mecanismos de Controle, 
Mecanismos de Avaliação. 

Kirchmer 
(2010,2011) 

Governança de Processos de Negócio (BPG) como um conjunto de guias e 
processos focados na organização das atividades e iniciativas de BPM de uma 
organização de forma a permitir a gestão dos “processos de BPM”... BPG 
"governa" o BPM, e seu principal objetivo é dar garantia de que o BPM 
entregue resultados consistentes de negócio para satisfazer ou exceder as 
expectativas de uma organização. BPG, envolve: um modelo de alto nível dos 
processos-chave da organização; esclarecimento de metas de alto nível para 
enquadrar a definição de indicadores (KPIs ) que serão usados para monitorar 
o desempenho desses processos de negócios, o que inclui metas relacionadas 
com a inovação; prestação de contas para a inovação, melhoria e 
gerenciamento de processos de negócio; estrutura formal clara para a 
descrição de processos de negócios e os aspectos relacionados (empresa ou 
negócio arquitetura de processo); um esboço da infraestrutura necessária para 
o gerenciamento de processos; reconhecimento e sistemas de recompensa 
alinhados; o conjunto de prioridades em inovar e melhorar processos de 
negócios. 

Guias; Processos; Processos 
de BPM; Atividades de 
BPM; Iniciativas de BPM; 
Modelo dos Processos-
Chave (arquitetura de 
processos) da Organização; 
Metas; Indicadores; 
Monitoração de 
Desempenho de Processos; 
Prestação de Contas (de 
ações de BPM); Estrutura 
para o gerenciamento de 
Processos, Sistemas de 
Reconhecimento e 
Recompensa; Prioridades 
par melhoria de Processos 

Rosemann 
(2010); 
Brocke e 
Rosemann 
(2015); 
Rosemann 
Et Al.(2008) 

Governança de processos como princípios-guia que definem claramente os 
papéis e responsabilidades e tomada de decisão para BPM, tanto em um 
programa e em um nível de gerenciamento de projetos... A governança dos 
processos é relacionada a questões como: Quem é responsável por qual 
processo? Quais os limites de decisão de um dono de processo? Quais são as 
estruturas de reporte de resultados em uma organização que tem como 
objetivo incrementar sua orientação a processos? Como criar incentivos para 
permitir um desempenho eficiente dos processos? Quais devem ser os papéis 
e responsabilidades de um Centro de Excelência em BPM? ...Governança 
como parte de um portfólio de serviços de BPM a ser provido por um "centro 
de excelência em BPM" (que outros autores também se referem como 
“escritório de processos”) (Rosemann, 2010)...  A governança deve cobrir o 
gerenciamento de papéis (ex: dono de processo, gestor de processo, analista 
de processo), responsabilidades, deveres e processos de tomada de decisão em 
BPM. A governança de BPM pode ser compreendida em duas dimensões: 
uma mais interna ligada ao centro de excelência em BPM (que cuida de 
aspectos metodológicos) e outra ligada à governança dos outros processos da 
organização ...Governança como uma das dimensões de capacidade de um 
modelo de maturidade para BPM, que é composto pelas dimensões de 
alinhamento estratégico, governança, métodos, pessoas e cultura (Rosemann 
et al., 2008). 

Princípios-guia de BPM; 
papéis e responsabilidades 
de BPM; projetos de BPM; 
Limites de Decisão de 
Papéis; Estruturas para 
Prestação de Contas; 
Desempenho de Processos; 
Centro de Excelência em 
BPM; Portifolio de 
Serviços de BPM; Modelo 
de Maturidade para BPM. 
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Tabela 2.3 Definições de Governança em BPM (continuação) 

Autor Definição de Governança de Processos / BPM Construtos-Chaves 
Markus e 
Jacobson 
(2015) 

Governança de processos de negócios refere-se à direção, coordenação e 
controle dos indivíduos, grupos ou organizações que, pelo menos até certo 
ponto, tem autonomia, ou seja, não estão diretamente sujeitos à mesma 
autoridade hierárquica, tanto em processos intra quanto inter organizacionais. 
Eles ressaltam que muitas pessoas usam o termo governança para se referir 
principalmente aos mecanismos impessoais ou institucionais, isto é, com as leis, 
regulamentos, normas e contratos pelos quais as relações entre os cidadãos e 
pessoas jurídicas são arranjados. 

Gestão (direção, 
coordenação, controle) de 
pessoas, equipes e unidades 
organizacionais voltadas 
para BPM; Leis, 
Regulamentos e Normas 
como direcionadores da 
Governança. 

Spanyi 
(2010) 

Governança de BPM como as estruturas, métricas, papéis e responsabilidades 
adequadas para medir e gerenciar o desempenho dos processos de negócio fim-
a-fim da empresa. ... Envolve práticas de gestão que devem aumentar a 
probabilidade de sucesso na implantação do plano de gestão de processos. Isto 
inclui: o desenvolvimento de um plano de comunicação efetivo, que define 
quais processos serão melhorados e em que prioridade; a manutenção 
permanente de uma equipe dedicada em tempo parcial à de gestão de cada 
processo de negócio fim-a-fim; e montagem de um pequeno grupo de 
especialistas no assunto com conhecimentos profundos sobre os diversos 
aspectos de melhoria de processos (“centro de excelência em processos"/ 
“escritório de processos”). .. Um papel essencial da governança BPM é 
assegurar que os investimentos em TI estejam  intimamente ligados à estratégia 
de negócios da empresa, e que o retorno dos investimentos de TI seja 
diretamente derivado das melhorias específicas no desempenho de processos de 
negócio. Isso irá minimizar as chances de que a tecnologia seja implementada 
em função de si própria, e deve impactar positivamente a relação entre os 
usuários corporativos de TI e profissionais de TI. 

Estruturas 
(organizacionais); Métricas; 
Papéis e Responsabilidades; 
Medir / Gerenciar o 
Desempenho de Processos; 
Plano de Comunicação; 
Priorização de Ações de 
Melhoria de Processos; 
Centro de Excelência em 
BPM; Alinhamento 
Estratégico de Ações de 
Melhoria. 

Tregear 
(2010) 

Governança de BPM como um esquema que fornece políticas, princípios e 
convenções para o desenvolvimento e gestão coordenados dos processos. Para 
ele a governança é parte de um framework de BPM que entre outras questões 
coordena a padronização de processos no nível global da organização, e 
também as eventuais necessidades de variação dos processos no nível local de 
unidades organizacionais específicas. 

Políticas; Princípios; 
Convenções; Padronização 
de Processos no Nível 
Global (Arquitetura de 
Processos); Variabilidade 
de Processos. 

Paim e 
Flexa 
(2011) 

A governança de processos como “a definição, difusão e controle do 
gerenciamento de processos, no que se refere a: seus objetivos, princípios, 
orientações e limites de decisão; forma de organização / estrutura, papéis e 
responsabilidades; forma de avaliação e controle, que são projetados para dar o 
nível certo de transparência e responsabilização para proteger os interesses dos 
acionistas e partes interessadas, parceiros ou a corporação de uma forma 
sistêmica e integrada, e assegurar que a organização não deixa de resolver 
problemas e aproveitar as oportunidades para melhorar e inovar em como o seu 
trabalho é feito” (Enjourney, 2010; apud Paim e Flexa, 2011).  

Ações de definição, difusão 
e controle do 
gerenciamento de 
processos; Objetivos; 
Princípios; Orientações 
(Diretrizes); Limites de 
Decisão; Estrutura 
Organizacional. 

ABPMP 
(2013b) 

Governança de BPM diz respeito à definição de diretrizes e regras para a 
condução das ações de BPM e a consequente determinação de 
responsabilidades e autoridades pelas ações dentro da organização. A lógica da 
governança deve reforçar o alinhamento estratégico entre o gerenciamento de 
processos e os interesses e particularidades do negócio, bem como evitar a 
duplicidade de esforços relativos a iniciativas de BPM. 

Diretrizes e Regras para 
BPM; Ações de BPM; 
Responsabilidades em 
BPM; Autoridade em BPM; 
Alinhamento Estratégico de 
BPM. 
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Um aspecto que não costuma ser muito claro é a fronteira da Governança em BPM com o 
próprio gerenciamento de processos de negócio (BPM). Kirchmer (2010, 2011) diferencia a 
Governança de Processos de Negócio (BPG) e BPM de acordo com a Tabela 2.4 e a Figura 
2.2. 

Tabela 2.4 Relação entre BPM, BPG e Gestão Estratégica (Baseado em Kirchmer(2011) 
Abordagem de Processo Nível de Gestão Características 
Execução de Processo Operacional Possui foco na execução de cada processo 

individual. 
Gestão de Processo de Negócio 
(BPM) Operacional Está relacionada à gestão ou melhoria de cada 

processo individual. 
Governança dos Processos de 
Negócio Tático 

Está relacionada ao conjunto de processos 
implantados e de projetos de melhoria de 
processos. 

Gestão Estratégica da Organização Estratégico Visualizará o conjunto de processos em termos de 
um portfólio. 

 

 
Figura 2.1 Relação entre BPG e BPM (Kirchmer, 2010; 2011) 

Considerando a multiplicidade de conceituações e abordagens de Governança em 
BPM, Barros (2009) argumenta que não é possível estabelecer um modelo de governança 
padrão que atenda a todas as organizações, sendo necessário considerar as necessidades caso a 
caso. Todavia esse mesmo autor considera que é possível estabelecer um framework adaptável 
a cada caso. 
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2.3.1 Estruturas e Papeis para Governança em BPM 
Boa parte dos autores pesquisados como, por exemplo, (Korhonen, 2007) (Jeston e Nelis, 
2008) (Barros, 2009) (Spanyi, 2010) (Kirchmer, 2010) (Paim e Flexa, 2011) incluem a noção 
explícita de “estrutura organizacional para governança” e de definição de papéis e 
responsabilidades como sendo parte necessária da abordagem de governança.  Todavia, uma 
minoria traz um detalhamento de como seria uma estrutura voltada para a governança de 
BPM ou de processos e quais os papéis envolvidos. A seguir, são ilustradas algumas 
proposições de autores sobre esses aspectos. 

As Figuras 2-2 e 2-3 são proposições de Jeston e Nelis (2008; adaptada por Barros, 
2009) e Korhonen (2007; adaptada por Barros, 2009). 

 
Figura 2.2 Estrutura organizacional para a Governança de Processos (Barros, 2009; adaptada de Jeston 

& Nelis, 2008) 
Em ambas as proposições estruturais pode-se observar que a governança de processos 

não é executada por um setor específico da empresa, mas ocorre como um sistema que 
perpassa as diversas unidades e papéis organizacionais (não necessariamente formais) 
relacionados à gestão dos processos. Nesses casos, as ações de governança são de 
responsabilidade preponderante de um comitê (em Korhonen, 2007) ou conselho estratégico 
de processos (em Jeston e Nelis, 2008) em composição um escritório de processos. Em 
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termos de governança, o comitê (ou conselho) fornece diretrizes estratégicas, cobra e avalia 
resultados; o escritório de processos fornece suporte aos processos e projetos de melhoria de 
processos, e podem fornecer informações de apoio às avaliações de governança do comitê ou 
conselho. 

 
Figura 2.3 Estrutura de Governança de Processos de Korhonen (Barros, 2009; adaptado de Korhonen, 

2007) 
Burlton (2010) traz a visão de que a governança de está relacionada à gestão de serviços 

de apoio ao gerenciamento de processos normalmente encontrados em um grupo ou centro 
especializado que fornece capacidade e consultoria para projetos de processo. Esse centro 
especializado costuma ser referido por outros autores como centro de excelência em gestão de 
processos, ou simplesmente “escritório de processos”. Esse autor propõe alguns papéis e 
responsabilidades na governança de processos ressaltando que se tratam de papéis e não 
cargos.  Um breve detalhamento desses papéis e responsabilidades é feito a seguir: 
 Executor, líder de processo: é responsável por garantir a realização de uma instância de 

processo específico para um cliente ou solicitante específico todo o caminho desde o 
início até o evento de encerramento e entrega de resultado. 

 Gestor de processo: planeja, dirige e monitora conjuntos de processos, instâncias e 
recursos ajustando-os de forma a produzir no dia a dia os resultados esperados para os 
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clientes e para o negócio. Conjuntos de instâncias podem pertencer a localizações 
específicas, transações, projetos, clientes e contas distintas. O executor- líder de 
processo, normalmente, reporta-se operacionalmente a este gestor. 

 Comissário de processo2: é responsável pelo desenho de um processo, seus guias e 
facilitadores relacionados. Ele ou ela planeja e promove o desenvolvimento e 
implantação do processo globalmente na organização. O comissário também monitora o 
seu desempenho e avalia sua aptidão continuada à luz das condições de mercado 
recomendando mudanças e formas de financiamento destas. 

 Executivo de processo: governa um grupo lógico de processos empresariais na cadeia de 
valor ou os níveis da cadeia de valor de empresas complexas e de grande porte. O 
executivo deve ser o responsável primordial pela vigilância do desempenho e mudanças 
dos processos. 

 Coordenador de comissários de processos (citado como papel opcional): suporta, 
facilita, capacita e fornece os serviços necessários a comissários e executivos de 
processos. 

 Conselho de gestão de processos (citado como papel opcional): fórum que reúne 
comissários e executivos para a definição de normas, coordenação e priorização de 
mudanças, e resolução de impedimentos e questionamentos surgidos em mudanças em 
curso.  
Scheer e Brabänder (2010) consideram a governança de processos como um pré-

requisito vital para estabelecer uma arquitetura de processo sustentável e alinhada com a 
estratégia de negócios. Para eles, as principais tarefas de um Centro de Excelência em BPM 
são fornecer governança de BPM e serviços adicionais de BPM para a empresa, bem como 
estabelecer os papéis e responsabilidades apropriadas para uma organização eficiente de 
gerenciamento de processos de negócio. Os mesmos autores argumentam que o processo de 
governança de BPM define o quadro de responsabilização e prestação de contas para a criação 
de um processo de tomada de decisão que determina os serviços, arquitetura, padrões e 
políticas para a gestão de contínua de processos de negócio. Isso deve garantir que há um 
processo de gestão responsável pelo estabelecimento de metas, políticas, práticas, 
procedimentos, estrutura organizacional, funções e responsabilidades para assegurar que os 
objetivos da empresa serão atingidos. Ainda de acordo com Scheer e Brabänder , uma parte 

                                                 
2 No original, em inglês o termo usado pelo autor foi “process steward”, que poderia ser traduzido também 

como: mordomo ou administrador de processo. 



37 
 

importante da governança de BPM é desempenhada pelo Centro de Excelência em BPM e 
suas funções relacionadas. 
2.3.2 Maturidade em BPM e Governança 
Conforme (OMG, 2008a), a noção de maturidade de processos foi inicialmente formulada por 
Phil Crosby em 1979 em seu livro “A qualidade é gratuita”. Todavia, seu uso efetivo começou 
com Watts Humphrey pela criação de um framework de Maturidade de Processos no instituto 
norte-americano Software Engineering Institute (SEI) no final da década de 1980. 
Posteriormente o framework de Humphrey evoluiu para o Capability Maturity Model ® 
(CMM ®), (Paulk, et al., 1995) e mais tarde para o Capability Maturity Model Integration ® 
(CMMI )® (CMU/SEI, 2002). Estes se tornaram os padrões mais usados mundialmente para 
avaliar a capacidade das organizações que desenvolvem sistemas intensivos de software. O 
sucesso desses modelos a partir da década de 1990 influenciou no desenvolvimento de 
modelos de maturidade em outras áreas de processos que não software, a tal ponto que 
(OMG, 2008a) menciona estimativa de que mais de 200 modelos com características 
semelhantes. Esses modelos geralmente são usados para três propósitos: 
 Enquanto uma ferramenta descritiva permitindo uma avaliação atual ("as is") de forças 

e fraquezas; 
 Enquanto uma ferramenta prescritiva permitindo o desenvolvimento de um roteiro para 

melhoria; 
 Enquanto uma ferramenta comparativa permitindo o benchmarking para avaliação em 

relação a padrões da indústria e outras organizações. 
Com o objetivo de assistir as organizações na adoção de BPM, diversos modelos de 
maturidade têm sido apresentados nesta área, a exemplo dos propostos por OMG (2008a), 
Rosemann, Bruin e Power (2008). Não é foco deste trabalho explorar a noção de maturidade 
em BPM de maneira ampla. Todavia, é de especial interesse o modelo proposto por 
Rosemman, Bruin e Power (2008), já que ele inclui a Governança como um dos fatores chave 
da maturidade em BPM. Os outros fatores chaves contemplados no modelo são: alinhamento 
estratégico, métodos, pessoas e cultura. O modelo de maturidade proposto por esses autores 
prevê ainda que cada um desses fatores pode ser tratado sob o ângulo de diferentes áreas de 
capacidade. O modelo prevê também cinco níveis de maturidade que podem envolver 
requisitos de cada um desses fatores e respectivas áreas de capacidade. A Figura 2.8 ilustra os 



 
fatores e áreas de capacidade do modelo de maturidade desses autores
Governança. A Figura 2.9 apresenta

Figura 2.4 Fatores e áreas de Capacidade do Modelo de Maturidade de BPM de Rosemann, Bruin e 

Figura 2.5 Níveis do Modelo de Maturidade de BPM de Rosemann, Bruin e Power (2008)
Apesar da concepção abrangente de seu modelo de maturidade, Rosemman, Bruin e Power 
(2008) não especificam os requisitos de cada nível de maturidade 
detalhada de forma que eles possam ser objetivamente avaliados em uma organização. 
Todavia, as dimensões do modelo desses autores são usadas no Capítulo 5 na concepção do 
modelo BPMG. 

fatores e áreas de capacidade do modelo de maturidade desses autores
apresenta os níveis de maturidade propostos nesse modelo.

Fatores e áreas de Capacidade do Modelo de Maturidade de BPM de Rosemann, Bruin e 
Power (2008) 

Níveis do Modelo de Maturidade de BPM de Rosemann, Bruin e Power (2008)
Apesar da concepção abrangente de seu modelo de maturidade, Rosemman, Bruin e Power 
(2008) não especificam os requisitos de cada nível de maturidade de maneira suficientemente 
detalhada de forma que eles possam ser objetivamente avaliados em uma organização. 
Todavia, as dimensões do modelo desses autores são usadas no Capítulo 5 na concepção do 
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fatores e áreas de capacidade do modelo de maturidade desses autores destacando o fator 
os níveis de maturidade propostos nesse modelo. 

 
Fatores e áreas de Capacidade do Modelo de Maturidade de BPM de Rosemann, Bruin e 

 
Níveis do Modelo de Maturidade de BPM de Rosemann, Bruin e Power (2008) 

Apesar da concepção abrangente de seu modelo de maturidade, Rosemman, Bruin e Power 
de maneira suficientemente 

detalhada de forma que eles possam ser objetivamente avaliados em uma organização. 
Todavia, as dimensões do modelo desses autores são usadas no Capítulo 5 na concepção do 
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2.3.3 Alguns Relatos de aplicação de Governança em BPM 
Jesus et al (2010) fazem um relato de estabelecimento de um Centro de Excelência de 
processos em uma empresa brasileira. Com base no caso relatado, argumentam os autores que 
uma estrutura de governança adequada, incluindo uma definição clara dos papéis e 
responsabilidades em torno destes serviços BPM, foi um fator crítico de sucesso para a 
iniciativa, devido à existência de várias partes interessadas da organização que interagem 
fortemente com eles. Argumentam também que a estrutura de governança foi importante para 
garantir o máximo de sinergia entre as diferentes iniciativas de BPM, e para garantir que todas 
as iniciativas de BPM relacionadas estavam apoiando os objetivos estratégicos da organização 
e realmente alavancando o seu desempenho. Desta forma, defendem que a governança de 
BPM ajuda as organizações a migrar a partir de iniciativas isoladas de BPM para uma forma 
integrada e sinérgica. 

Bruin e Doebeli (2015) relatam como um grande provedor de transporte australiano 
aplicou um framework de capacidade em BPM para orientar a sua iniciativa BPM. No relato, 
as autoras argumentam da importância de terem posto em prática a governança de BPM logo 
no início do trabalho.  Argumentam elas que as pessoas dentro da empresa seguem a liderança 
quando direções claras, limites, e as recompensas foram definidas e devidamente 
interpretados e comunicados. Além disso, relatam que a organização em questão descobriu 
que a Governança de BPM precisa ser integrada a um sistema de governança corporativa 
global, na medida em que BPM é uma filosofia de gestão e não uma prática independente. 

Markus e Jacobson (2015) relatam alguns casos em que avaliam aspectos de 
mecanismos formais e informais de governança. Os mesmos autores argumentam que os 
diferentes mecanismos apresentam prós e contras, e que a governança torna-se tanto mais 
necessária quanto e mais difícil de implementar quando o escopo dos processos de negócios 
aumenta, e principalmente quando os processos cruzam fronteiras de pessoas jurídicas 
autônomas. 

Apesar dos relatos acima, a pesquisa bibliográfica realizada neste trabalho constatou 
que há escassez de relatos empíricos abordando detalhadamente como a governança em BPM 
foi desenvolvida. Essa constatação reforça a percepção de que este é um tema ainda 
emergente. 
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2.3.4 Obstáculos e desafios à governança em BPM 
Pelo exposto ao longo desta Seção 2.3, pode-se observar que um primeiro desafio à aplicação 
da governança em BPM é a imprecisão conceitual, já que, conforme visto anteriormente, 
existem variadas definições do que vem a ser governança de BPM ou dos processos. Pelas 
definições citadas neste capítulo, verifica-se que os conceitos de Governança de BPM têm 
uma compreensão variável e com muitas nuances distintas entre autores da área. Nesta linha 
argumentativa, ELO Group (2009a, pag 3) ao fazer estudo comparativo do conceito de 
governança de processos em diversos dos autores aqui citados afirma que governança de BPM 
"é um assunto ainda emergente e que não possui uma definição amplamente difundida e de 
consenso entre os autores, e onde os modelos encontrados na literatura ainda se encontram em 
estágios iniciais de desenvolvimento". Uma das lacunas encontradas na bibliografia 
pesquisada é o baixo número de relatos de aplicação de modelos de governança. Isto faz com 
que os praticantes tenham poucas referências de aplicação concreta em que possam se basear. 

Spanyi (2010) argumenta que há razões que se interpõem no caminho de enxergar a 
empresa do ponto de vista dos clientes e estabelecer os elementos necessários para a 
governança de BPM subjacente. Ele destaca três aspectos importantes a considerar a este 
respeito: 
 Os modelos de referência de processos mais proeminentes não abordam suficientemente 

a necessidade de foco no cliente e colaboração interfuncional; 
 A codificação dos métodos de melhoria não enfatiza suficientemente a necessidade para 

o tipo de comportamento de liderança que é intrínseca à governança BPM; 
 Quando a governança necessária para a melhoria sustentável do desempenho 

operacional é abordada, é muitas vezes relacionada com modelos de maturidade de 
processo que parecem complexos e percebidos como muito difícil de fazer. 

Já Zwicker et al. (2010) avaliando o aspecto específico de organizações públicas 
argumentam que, como resultado das diretrizes legais exigentes e estrutura hierárquica rígida 
da administração pública, a atribuição de papéis e responsabilidades envolve grande perda de 
flexibilidade. 

Bandara et al. (2010) argumentam que priorizar os projetos corretos é muitas vezes um 
fator crítico para um modelo de processo de negócio bem sucedido (Olding e Rosser, 2007; 
apud Bandata et al., 2010) e uma das decisões do núcleo de governança BPM (Harmon, 2005; 
Kirchmer, 2010; apud Bandata et al., 2010). Nesse caso, isso pode representar o risco de más 
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escolhas. Adicione-se a essa argumentação a emergência de produtos de mercado de alto 
investimento voltados para governança. Sadiq e Governatori (2010) chamam atenção para 
projeções de que o valor de mercado de software e serviços de conformidade relacionada foi 
estimado em mais de US $ 32 bilhões em 2008 (Hagerty et al. 2.008; apud Sadiq e 
Governatori, 2010).  Nesse caso, conclui-se que investimentos mal dimensionados em 
governança de processos pode significar também um prejuízo que a própria concepção de 
governança busca evitar. 

Hoogervorst (2009) chama a atenção que o excesso de governança em geral, também 
pode ser um risco às organizações. Isto pode acontecer em função da necessidade de certas 
organizações de atenderem a regulamentações muito exigentes ou mau dimensionamento da 
necessidade de mecanismos de governança. Como consequência, o esforço de governança 
pode significar uma drenagem relevante de recursos que não estão sendo necessariamente 
aplicados nos processos finalísticos da organização. Outra possibilidade disso vir a ocorrer é 
decorrente do próprio desenvolvimento das diversas formas de governança. Conforme, 
Khusidman (2010) chama a atenção, o desenvolvimento de vários aspectos da governança faz 
surgir um “ecossistema de governança”, conforme ilustra a Figura 2.6 a seguir. Numa 
situação assim, iniciativas paralelas conduzidas por diferentes atores podem conter ações, 
custos e recursos redundantes. É necessário então manter alinhadas as iniciativas de 
governança. 

 
Figura 2.6 Ecossistema de Governança (Khusidman, 2010) 
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2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS AO CAPÍTULO 
Observou-se neste capítulo que há várias definições que envolvem dois construtos básicos: 
Governança de BPM e Governança de Processos de Negócio. Embora nem sempre os autores 
deixem clara a distinção, o primeiro pode ser entendido como o conceito de governança 
aplicado às atividades e iniciativas de um centro de excelência ou escritório de BPM. O 
segundo pode ser entendido como a governança aplicada aos processos de negócio em geral 
da organização. Então, neste trabalho, propõe-se a adoção do termo governança em BPM no 
sentido de que possa abranger as duas formas, que são ambas importantes. Além disso, pode-
se notar que o construto original de governança foi criado para ser aplicado à governança 
corporativa. Em seguida, "especializações" da ideia original foram criadas para aspectos 
específicos da gestão corporativa. Assim, surgiram denominações como: governança de TI e 
governança de processos de negócio (ou de BPM).  

No entanto, nas definições dessas formas específicas de governança, componentes 
conceituais importantes da ideia original de governança corporativa foram perdidos, ou, pelo 
menos, não enfatizados explicitamente. Assim, por exemplo, elementos conceituais 
fundamentais como transparência, prestação de contas, proteção e equidade aos interesses 
dos acionistas e demais partes interessadas, na maioria das vezes não são explicitamente 
encontrados nas definições de governança em BPM. Como consequência, alguns mal-
entendidos podem surgir para profissionais e pesquisadores ao tentar vincular a ideia original 
de governança para a sua aplicação nesses novos campos específicos, e assim, 
desvirtuamentos da ideia de governança podem acontecer. 

Embora haja variações na concepção do que vem a ser a governança de processos (ou 
de BPM), uma visão comum dos vários autores deste campo é que ela possui papel 
fundamental na sustentabilidade da iniciativa global de implantação de BPM. A ausência de 
uma abordagem de governança tem sido relatada como um dos maiores fatores de insucesso 
de implantação de BPM em longo prazo. De uma forma comum, os autores pesquisados 
relatam também que não é possível a criação de um modelo único de governança de processos 
que atenda às necessidades de cada organização. Isto ocorre, naturalmente, em função de 
especificidades de diversas naturezas: aspectos culturais, regulatórios, arquiteturais 
organizacionais e de TI, maturidade da organização em BPM, entre outros. Assim, a 
implantação e institucionalização da governança de processos numa organização requer que 
modelos amplos e generalistas precisem ser fortemente adaptados a questões situacionais de 
cada iniciativa. 
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Como se pode observar pelas definições citados neste capítulo, verifica-se que os 
conceitos de Governança de BPM têm uma compreensão variável e com muitas nuances 
distintas entre autores da área. O tema mostra-se ainda emergente e os modelos encontrados 
na literatura ainda se encontram em estágios iniciais de desenvolvimento. A lacuna de relatos 
empíricos constatada na bibliografia da área indica que este é um campo ainda bastante fértil à 
pesquisa acadêmica. 
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3 MÉTODO 
Este capítulo tem como propósito apresentar o enquadramento metodológico, estratégias e 
procedimentos de coleta e análise dos dados da pesquisa, estabelecidos para atingir os 
objetivos estabelecidos na tese. 

3.1 ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO E FASES DA PESQUISA 
Esta tese está baseada numa concepção filosófica de pesquisa pragmática nos termos 
definidos por Easterbrook et al. (2007) e Creswell (2010). De acordo com esses autores essa 
concepção é caracterizada pela preocupação com a solução de problemas, buscando a 
aplicação “do que funciona” para solução do problema e comporta a combinação de diferentes 
estratégias de pesquisa.  

A construção desta tese foi baseada nas fases ilustradas na Figura 3.1. Nessa figura 
cada etapa é descrita em termos de: objetivo específico, questões de pesquisa e estratégias de 
pesquisa associadas ao objetivo. Os objetivos e questões de pesquisa estão de acordo com o 
estabelecido nas Seções 1.3 e 1.4 do Capítulo 1. As estratégias de pesquisa são apresentadas 
ao longo deste capítulo. 

Conforme a Figura 3.1, a primeira fase consistiu em identificar elementos conceituais 
que constituem a Governança em BPM. Este objetivo está apoiado na questão de pesquisa: 
(QP1) Quais são e como se relacionam os elementos que devem constituir um modelo 
conceitual de Governança em BPM? A estratégia de pesquisa adotada foi a pesquisa 
bibliográfica que permitiu a identificação na literatura dos elementos conceituais constitutivos 
da governança em BPM, com base nas definições de diversos autores, como mostrado no 
Capítulo 2 desta tese. A descrição destes elementos conceituais está no Capítulo 5. 

A segunda fase de pesquisa consistiu em realizar o objetivo de descrever como os 
elementos conceituais de Governança em BPM têm sido aplicados, barreiras e facilitadores 
relacionados. Este objetivo está apoiado nas questões de pesquisa: (QP2) Como os elementos 
conceituais de governança em BPM têm sido aplicados na prática? (QP3) Quais são as 
principais barreiras e facilitadores envolvidos na implantação da governança em BPM? A 
estratégia de pesquisa adotada foi o estudo de caso exploratório múltiplo, realizado no campo 
de organizações públicas brasileiras. Este estudo de caso adotou uma estratégia de pesquisa 
qualitativa nos termos definidos por Merriam (1998) e buscou contribuir para o entendimento 



 
de como os elementos conceituais de governança em BPM encontrados na literatura estavam 
presentes nas organizações. O estudo de caso conduzido em organizações que estavam
conduzindo iniciativas de BPM mostrou que elas não adotavam um modelo explícito para 
governança em BPM nem possuíam um entendimento suficiente do que caracteriza essa 
governança. Em virtude disso, vários dos elementos conceituais de governança em BPM 
apontados na literatura não estavam sendo aplicados nas organizações ou não eram aplicados 
de forma explícita. O estudo reforçou o pressuposto central desta tese de que um modelo de 
referência poderia guiá-las para um melhor nível de governança em suas iniciat
Os resultados dessa etapa são mostrados em mais detalhes no Capítulo 4.

A terceira fase de pesquisa foi o núcleo central desta tese e consistiu em realizar o objeti
construir um modelo de referência para Governança em BPM estabelecendo conceitos e 
terminologias bem fundamentados na forma de um modelo conceitual. Este objetivo esteve 
apoiado na questão de pesquisa: 

Fase 4 -

[QP1], [QP2] e [QP3} acima.

Fase 3 - Construir um Modelo de Referência para Governança em BPM estabelecendo conceitos e terminologias bem fundamentados na forma de um modelo conceitual.
[QP1] Quais são os elementos que devem constituir um modelo conceitual de Governança em BPM e como eles se relacionam

Fase 2 - Descrever como os elementos conceituais de Governança em BPM têm sido aplicados em organizações, barreiras e facilitadores relacionados
[QP2] Como os elementos conceituais de governança em BPM identificados têm sido aplicados na prática?  Quais as barreiras e facilitadores relacionadas?

Fase 1 - Identificar elementos conceituais que constituem a Governança em BPM
[QP1] Quais são os elementos que devem constituir um modelo conceitual de Governança em BPM e como eles se relacionam

de como os elementos conceituais de governança em BPM encontrados na literatura estavam 
presentes nas organizações. O estudo de caso conduzido em organizações que estavam
conduzindo iniciativas de BPM mostrou que elas não adotavam um modelo explícito para 
governança em BPM nem possuíam um entendimento suficiente do que caracteriza essa 
governança. Em virtude disso, vários dos elementos conceituais de governança em BPM 

tados na literatura não estavam sendo aplicados nas organizações ou não eram aplicados 
de forma explícita. O estudo reforçou o pressuposto central desta tese de que um modelo de 

las para um melhor nível de governança em suas iniciat
Os resultados dessa etapa são mostrados em mais detalhes no Capítulo 4.

Figura 3.1 Fases da pesquisa 
A terceira fase de pesquisa foi o núcleo central desta tese e consistiu em realizar o objeti
construir um modelo de referência para Governança em BPM estabelecendo conceitos e 
terminologias bem fundamentados na forma de um modelo conceitual. Este objetivo esteve 
apoiado na questão de pesquisa: (QP1) Quais são os elementos que devem constitui

Avaliar Modelo Conceitual para Governança em BPM

[QP1], [QP2] e [QP3} acima. Estudo de caso e Avaliação com Especialistas  (inseridos na Pesquisa

Construir um Modelo de Referência para Governança em BPM estabelecendo conceitos e terminologias bem fundamentados na forma de um modelo conceitual.
[QP1] Quais são os elementos que devem constituir um modelo conceitual de Governança em BPM e como eles se relacionam? Pesquisa-

Descrever como os elementos conceituais de Governança em BPM têm sido aplicados em organizações, barreiras e facilitadores relacionados
Como os elementos conceituais de governança em BPM identificados têm sido aplicados na prática?  [QP3] Quais as barreiras e facilitadores relacionadas? Estudo de caso explóratório múltiplo

Identificar elementos conceituais que constituem a Governança em BPM
[QP1] Quais são os elementos que devem constituir um modelo conceitual de Governança em BPM e como eles se relacionam? Pesquisa bibliográfica 
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de como os elementos conceituais de governança em BPM encontrados na literatura estavam 
presentes nas organizações. O estudo de caso conduzido em organizações que estavam 
conduzindo iniciativas de BPM mostrou que elas não adotavam um modelo explícito para 
governança em BPM nem possuíam um entendimento suficiente do que caracteriza essa 
governança. Em virtude disso, vários dos elementos conceituais de governança em BPM 

tados na literatura não estavam sendo aplicados nas organizações ou não eram aplicados 
de forma explícita. O estudo reforçou o pressuposto central desta tese de que um modelo de 

las para um melhor nível de governança em suas iniciativas de BPM. 
Os resultados dessa etapa são mostrados em mais detalhes no Capítulo 4. 

 

A terceira fase de pesquisa foi o núcleo central desta tese e consistiu em realizar o objetivo de 
construir um modelo de referência para Governança em BPM estabelecendo conceitos e 
terminologias bem fundamentados na forma de um modelo conceitual. Este objetivo esteve 

(QP1) Quais são os elementos que devem constituir um 

Avaliar Modelo Conceitual para Governança em BPM
Estudo de caso e Avaliação com Especialistas  (inseridos na Pesquisa-design)

Construir um Modelo de Referência para Governança em BPM estabelecendo conceitos e terminologias bem fundamentados na forma de um modelo conceitual.
-design

Descrever como os elementos conceituais de Governança em BPM têm sido aplicados em organizações, barreiras e facilitadores relacionados
Estudo de caso explóratório múltiplo

Identificar elementos conceituais que constituem a Governança em BPM

Pesquisa bibliográfica 
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modelo conceitual de Governança em BPM e como eles se relacionam? A estratégia de 
pesquisa adotada foi de pesquisa-design que é detalhada na Seção 3.2. Os resultados desta 
etapa são apresentados no Capítulo 5. 

A quarta fase de pesquisa realizou o objetivo de avaliar o modelo conceitual para 
Governança em BPM. Este objetivo esteve apoiado em todas as questões de pesquisa 
anteriormente citadas, isto é: (QP1) Quais são os elementos que devem constituir um modelo 
conceitual de Governança em BPM e como eles se relacionam? (QP2) Como os elementos 
conceituais de governança em BPM identificados têm sido aplicados na prática? (QP3) Quais 
são as principais barreiras e facilitadores envolvidos na implantação da governança em BPM? 
Duas estratégias de pesquisa são aqui adotadas: um Estudo de Caso realizado numa 
organização pública que é detalhado na Seção 3.3, e Avaliação com Especialistas que é 
discutida na Seção 3.4. 

Deve ser ressaltado que as fases de pesquisa acima, excetuando a segunda, têm 
natureza cíclica de forma a contribuir para a melhoria do Modelo Conceitual proposto na 
macroatividade 3 que constitui a contribuição desta a tese. 

Os estudos de caso das fases 2 e 4 adotaram uma perspectiva de pesquisa qualitativa 
nos termos definidos por Merriam (1998). De acordo com essa autora, o termo “pesquisa 
qualitativa” é um conceito amplo, que cobre várias formas de investigação, mas que possui o 
pressuposto filosófico chave comum de ver a realidade como socialmente construída pelos 
indivíduos em suas interações. A preferência pela perspectiva de pesquisa qualitativa nesta 
tese se justifica basicamente pelos seguintes motivos: 

i. A escassez constatada de trabalhos acadêmicos sobre o desenvolvimento da 
governança em BPM, sobretudo aplicada no setor público, é um indicativo de que há 
um universo reduzido de iniciativas desse tipo, nesse tipo de contexto. Sendo então 
um fenômeno pouco explorado, e que ocorre em escala reduzida, não seria adequada a 
proposição de pesquisas survey de natureza majoritariamente quantitativa. 

ii. Por outro lado, pesquisas de natureza qualitativa permitem o aprofundamento do olhar 
sobre os fenômenos estudados. Este tipo de abordagem é particularmente útil num 
tema de natureza sócio-técnica como o aqui proposto, que se apresenta pouco 
explorado e que por isso, não tem variáveis ainda suficientemente definidas. O uso de 
estratégia qualitativa contribui para a identificação de variáveis influentes no 
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fenômeno estudado que posteriormente possam dar ensejo a pesquisas de natureza 
também quantitativa em novos trabalhos. 

3.2 ESTRATÉGIA PARA INVESTIGAR O PROBLEMA NA REALIDADE DAS ORGANIZAÇÕES: ESTUDOS DE CASOS EXPLORATÓRIOS 
A estratégia de pesquisa adotada foi o estudo de caso exploratório múltiplo, realizado no 
campo de organizações públicas brasileiras. Foram realizados dois estudos de caso deste tipo 
(Santana Et Al., 2011; Valença Et Al., 2013) que adotaram uma estratégia de pesquisa 
qualitativa nos termos definidos por Merriam (1998). Os dados foram coletados através de 
entrevistas gravadas com análise temática e de conteúdo (Franco, 2005) (Freitas e Janissek, 
2000) para tratamento dos dados.  

No primeiro estudo houve também a realização posterior de uma discussão em grupo 
focal (Onwuegbuzie et al., 2009) para validação dos resultados, que contou com parte dos 
entrevistados de cada organização. No segundo estudo foi aplicado complementarmente o 
método de análise sistêmica baseada em Senge (2006) para avaliar o inter-relacionamento 
entre os fatores encontrados. Os resultados desses estudos são apresentados no Capítulo 4. 

3.3 ESTRATÉGIA PARA CONCEPÇÃO DO MODELO CONCEITUAL PARA GOVERNANÇA EM BPM: PESQUISA- DESIGN 
Conforme Hevner et al. (2004), a ciência- design3 é fundamentalmente um paradigma de 
resolução de problema que tem suas raízes na engenharia e ciências do artificial (Simon, 
1996; apud Hevner, 2004). A pesquisa-design4, que é a aplicação desse paradigma em 
pesquisa, destina-se a resolver os problemas humanos e organizacionais estendendo suas 
capacidades criando artefatos inovadores. Artefatos de tecnologia da informação são 
amplamente definidos como construções (vocabulário e símbolos), modelos (abstrações e 
representações), métodos (algoritmos e práticas), e instanciações (implementações e os 
sistemas de protótipos) (March e Smith, 1995 apud Hevner et al., 2004). 

Os objetivos centrais desta tese, conforme apresentados na Seção 1.4 do Capítulo 1 
podem ser vistos como um problema de pesquisa-design visto que seu principal resultado 
pretendido pode ser classificado como um artefato de TI. A Tabela 3.1 detalha esta 

                                                 
3 No original em inglês: design-science. Adota-se aqui o termo ciência-design por não haver uma tradução 

consolidada e satisfatória em português para o termo design no contexto original da design-science. 
4 No original em inglês: design-research. 
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argumentação classificando os resultados pretendidos da pesquisa como tipos de artefatos 
mencionados por Hevner et al. (2004) como resultados possíveis de uma pesquisa-design.  

Tabela 3.1 Categorização dos objetivos desta tese em relação a tipos de artefatos gerados em uma 
pesquisa-design (com base em Hevner et al., 2004) 

Objetivo Central da Pesquisa Tipo de Artefato (Hevner et al., 2004) 
(I) Construir um modelo conceitual para Governança em BPM 
estabelecendo conceitos e terminologias bem fundamentados. 

Modelo (abstrações e representações) 

Outros Objetivos Específicos  
(II) Identificar elementos conceituais que constituem a 
Governança em BPM (subsidiário a I acima). 

Modelo (abstrações e representações) 

(III) Identificar facilitadores e barreiras dentre aspectos sócio-
técnicos mais influentes para a implementação dos elementos 
conceituais que constituem a Governança em BPM. 

(não aplicável) 

Hevner et al.(2004) argumentam que uma questão importante que deve ser abordada é 
a diferenciação da pesquisa-design do desenho de soluções para a rotina ou construção de 
sistemas. Para estes autores, a diferença está na natureza dos problemas e soluções. Eles vêem 
o desenho de soluções para a rotina como a aplicação do conhecimento existente para 
problemas organizacionais, tais como a construção de um sistema de informação financeira ou 
de marketing utilizando as melhores práticas existentes na base de conhecimento para 
construir os artefatos necessários (construções, modelos, métodos e instanciações). Por outro 
lado, os autores afirmam que a pesquisa-design aborda a pesquisa de solução, de forma única 
ou inovadora, para problemas importantes ainda não resolvidos, ou mesmo, para problemas 
que já foram  resolvidos, mas não da forma mais eficaz ou eficiente. Assim, o principal 
diferenciador entre o desenho de soluções de rotina e a pesquisa-design é a identificação clara 
de uma contribuição relevante para a base de conhecimento de fundamentações e 
metodologias sobre o problema abordado. 

Wieringa (2009) contribui de forma relevante para a caracterização da diferença da 
pesquisa-design em relação à resolução problemas rotineiros quando traz a exigência de que 
na pesquisa-design os problemas de natureza prática devem estar relacionados a problemas de 
conhecimento. Nesse sentido, o autor entende que a lógica da ciência-design baseia-se na 
resolução de ciclos mutuamente aninhados de problemas práticos e de conhecimento. Nesses 
ciclos, a solução de um problema de ordem prática pode levar o agente a fazer perguntas de 
conhecimento, e a obtenção de respostas a essas perguntas de conhecimento pode levá-lo a 
novos problemas práticos e destes, a novos problemas de conhecimento, e assim por diante. 
Dessa forma, Wieringa (2009) argumenta que a abordagem de ciência-design possibilita a 
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produção de conhecimento científico através do design de coisas úteis (artefatos) para solução 
de problemas práticos relacionados a problemas de conhecimento.  

Considerando as definições nos parágrafos anteriores, argumenta-se que as soluções 
para o problema de pesquisa (detalhado na Seção 1.3) estão na categoria de aplicação da 
pesquisa-design, visto que: 
 Conforme argumentado na Seção 2.3, governança em BPM é ainda um tema emergente 

e sua compreensão é caracterizada por uma considerável imprecisão conceitual; 
 Há poucos relatos de pesquisa empírica detalhando como se deve dar a aplicação da 

Governança em BPM. 
Pelos tópicos acima, o modelo conceitual de governança pretendido como resultado deste 
trabalho enquadra-se como desenho de solução de um problema de conhecimento, que está 
caracterizado na questão central de pesquisa desta tese: (QP1) quais são e como se relacionam 
os elementos que devem constituir um modelo conceitual de Governança em BPM? Em 
outras palavras, argumenta-se aqui que os objetivos declarados desta pesquisa buscam 
resultados que se apresentam como inovadores para o campo de BPM, enquanto tentam 
superar os problemas de pesquisa estabelecidos. 

Discutindo sobre a natureza do design, Wals et al. (1992; apud Hevner et al., 2004), 
sustenta que design é tanto um processo (conjunto de atividades), como um produto (artefato), 
um verbo e um substantivo. Para eles, o design descreve o mundo como ações praticadas 
(processos) e o mundo como percebido (artefatos). De acordo com estes autores, em termos 
de um processo, o design é uma sequência de atividades de especialistas que produz um 
produto inovador (isto é, o artefato de criação). A avaliação do artefato fornece, em seguida, 
informação de retorno e uma melhor compreensão do fenômeno, a fim de melhorar tanto a 
qualidade do produto quanto o processo de criação. Este ciclo de construir-avaliar é 
tipicamente realizado iterativamente várias vezes antes de o artefato projetado final ser gerado 
(Markus et al. 2002; apud Hevner et al, 2004). Assim, de acordo com Hevner et al., para 
produzir os tipos de artefatos mencionados, a pesquisa-design envolve basicamente esses dois 
processos: construir e avaliar, que se alternam em uma forma iterativa e incremental. 

Para a obtenção do modelo conceitual para governança em BPM propôs-se a aplicação 
do ciclo construir-avaliar conforme ilustrado na Figura 3.2. O lado esquerdo da figura 
representa de forma sintética os resultados da construção incremental do modelo conceitual de 
referência para Governança em BPM (apresentado no Capítulo 5). Conforme descrito na 
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figura, cada ciclo construir-avaliar produz versões incrementais do modelo (Build-1, Build-2, 
... Build-n). 

 
Figura 3.2 Esquema de ciclo Construir-Avaliar proposto para este trabalho 

O método para construção do modelo conceitual para governança em BPM referente 
ao lado esquerdo da Figura 3.2 baseou-se numa adaptação da proposta de Noy e McGuinness 
(2001) para construção de ontologias. A escolha dessa abordagem se deu pelas seguintes 
razões: seu objetivo é adequado à construção de um modelo conceitual; sua operacionalização 
se adapta à estratégia de pesquisa-design aqui proposta na medida em que tem por finalidade 
a construção de um artefato de forma iterativa. Os passos propostos por Noy e McGuinness 
(2001) são: 
 Definição de classes conceituais do domínio em questão; 
 Organização de classes em uma hierarquia taxonômica; 
 Definição propriedades (atributos e relações); 
 Criação de instâncias. 

O resultado dessa construção é apresentado detalhadamente no Capítulo 5. O lado 
direito da Figura 3.1, que diz respeito ao avaliar do ciclo construir-avaliar, adota as 
estratégias de estudo de caso e de avaliação com especialistas. Os resultados dessas 
estratégias alimentaram de forma incremental o modelo conceitual. A descrição da abordagem 
para realização do estudo de caso é feita na seção a seguir. 

Construir Avaliar
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3.4 ESTRATÉGIA 1 PARA AVALIAÇÃO DO MODELO CONCEITUAL PARA GOVERNANÇA EM BPM: ESTUDO DE CASO 
É importante ressaltar que o estudo de caso conduzido neste trabalho foi realizado como parte 
da abordagem de pesquisa-design apresentada na seção anterior, e não como um estudo à 
parte. Isso é congruente com o que apresentam Pries-Heje, Baskerville e Venable (2008) 
quando elencam o estudo de caso como uma das estratégias recomendáveis para avaliação de 
trabalhos com abordagem de pesquisa-design. Esses autores classificam o estudo de caso 
como um método naturalista, isto é, um método que é conduzido em um ambiente real, o que 
lhe confere a virtude de poder aprofundar a avaliação do objeto de estudo (no caso, o modelo 
conceitual para governança em BPM proposto nessa tese) numa realidade concreta. 

De forma semelhante, Runeson e Höst (2008), descrevem um estudo de caso como um 
método empírico voltado para investigar um fenômeno atual em seu próprio contexto. Citando 
vários autores Runeson e Höst chamam a atenção para algumas características que justificam 
a adoção dessa estratégia na presente pesquisa, em consonância com os objetivos da pesquisa: 
 Permite um alto grau de aproximação com a realidade, na medida em que é conduzido 

em um contexto real; 
 Pode comportar objetivos de natureza exploratória, descritiva e de melhoria do contexto 

pesquisado. Quando há objetivos de melhoria de aspectos do próprio contexto estudado 
um estudo de caso traz semelhança com a pesquisa-ação; 

 Ele comporta o uso conjugado de elementos de diferentes métodos (ex: pesquisa 
bibliográfica, survey, métodos etnográficos como entrevistas e observações), o que está 
alinhado com a natureza pragmática dessa pesquisa. 

Runeson e Höst (2008) propõem que a realização de um estudo de caso em geral 
envolve cinco etapas principais: 
 Planejamento do estudo de caso: envolve a definição de objetivos, delineamento do 

caso (sujeitos e unidade de análise), teoria referencial, questões de pesquisa, métodos de 
coleta, estratégia de seleção. 

 Preparação para a coleta de dados: procedimentos, protocolos para coleta de dados e 
tratamento para a implicação de aspectos éticos da pesquisa são definidos. 

 Coleta de evidências: a execução da coleta de dados sobre o caso estudado. 
 Análise dos dados coletados: permite a obtenção dos achados da pesquisa. 
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 Relato do estudo de caso: comunica os achados da pesquisa e como ela foi realizada 
(descrição das etapas anteriores). 

O estudo de caso previsto como parte desta tese foi realizado numa organização 
pública onde o modelo conceitual para governança em BPM foi implementado, avaliado e 
melhorado sob a forma de um protótipo de um sistema de informação nomeado “Catálogo 
BPMG”. 
3.4.1 Objetivos do Estudo de Caso 
Conforme Runeson e Höst (2008), um estudo de caso pode apoiar uma pesquisa satisfazendo 
os seguintes objetivos: 
 Exploratório: objetiva descobrir o que está acontecendo, buscando novos 

conhecimentos e gerando ideias e hipóteses para novas pesquisas; 
 Descritivo: retratando uma situação ou fenômeno; 
 Explicativo: procura explicações de uma situação ou um problema, principalmente, mas 

não necessariamente, na forma de relações causais; 
 Melhoria: tenta melhorar um determinado aspecto do fenômeno estudado. 

O estudo de caso implementado neste trabalho, conforme narrado no Capítulo 6, teve 
caráter descritivo visando retratar como os participantes avaliavam o modelo conceitual 
BPMG sob critérios de clareza de entendimento, utilidade, esforço de operacionalização e 
abrangência conceitual das dimensões de informação do modelo. O estudo teve também um 
caráter de melhoria do próprio modelo conceitual proposto. 
Tabela 3.2 Desdobramento do objetivo do estudo de caso numa abordagem de pesquisa-design, conforme 

Wieringa (2009) 
Definição do Problema Prático Objetivo Prático 
Como proporcionar ao escritório de processos e 
patrocinadores da iniciativa de BPM da 
organização um meio eficiente de gestão da 
informação para a governança das ações de BPM 
da organização? Quais são as dimensões de 
informação a serem consideradas? 

Aplicar o modelo conceitual BPMG para 
construção de um catálogo eletrônico de 
informações voltadas para a promoção da 
governança em BPM na organização. 
 

Definição do Problema de Conhecimento Objetivo de Conhecimento 
Quais são e como se relacionam os elementos 
conceituais de um modelo de governança em 
BPM? 

Avaliar a clareza de entendimento, utilidade e 
abrangência das dimensões conceituais de 
informação do Modelo BPMG. 

 
O objetivo do estudo de caso, no contexto de uma abordagem pesquisa-design, pode 

ser ainda desdobrado em Objetivo de Conhecimento e Objetivo Prático, conforme Wieringa 
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(2009). A Tabela 3.2 apresenta esse desdobramento. A contextualização detalhada do estudo 
de caso é apresentada no Capítulo 6. 
3.4.2 Unidade de Análise e Sujeitos da Pesquisa 
A unidade de análise da pesquisa foi a organização estudada. Os sujeitos da pesquisa que, de 
acordo com Runeson e Höst (2008) são aqueles que fornecem as informações do caso, foram 
participantes da organização que estavam conduzindo iniciativas de implantação de BPM na 
organização. 

Assim como o caso em si, o critério de escolha dos sujeitos foi intencional, o que nos 
termos definidos por Merriam (1998), é compatível com pesquisas de natureza qualitativa, 
visando a seleção de fontes de informação que sejam significativas para o fenômeno estudado.  
3.4.3 Etapas de Operacionalização, Procedimentos de Coleta e de Análise 

de Dados 
Alinhada com a estratégia de pesquisa-design, a operacionalização do estudo de caso foi 
conduzida de acordo com as iterações e procedimentos mostrados na Tabela 3.3. A descrição 
detalhada das etapas com respectivos resultados é mostrada no Capítulo 6.  

Vale esclarecer que a avaliação referente à 2ª iteração na Tabela 3.3 não fez parte 
propriamente do estudo de caso referido nesta Seção, pois foi realizada junto a especialistas 
externos sem relação com a organização estudada. Todavia, optou-se por listá-la na tabela 
para compor o conjunto de iterações que caracterizaram a pesquisa-design como um todo. 
Esta etapa de avaliação com especialistas é detalhada na Seção3.4 deste capítulo e seu 
resultado é descrito no Capítulo 6. 

A seguir são apresentadas as razões para escolha dos procedimentos de coleta e análise 
de dados obtidos no estudo. O procedimento de coleta de pesquisa documental (Bowen, 2009) 
usado na 1ª iteração, caracteriza-se pela análise de documentos e outros artefatos utilizados no 
fenômeno estudado. Esse procedimento foi selecionado para aplicação neste trabalho em 
razão de seu potencial de fornecer evidências de como elementos que compõem a governança 
em BPM estavam sendo utilizados na organização investigada. A pesquisa documental apoiou 
também a seleção de quais elementos conceituais definidos no Capítulo 5 foram usados para 
construção da ferramenta “Catálogo BPMG”, disponibilizada para a organização. 

A coleta de dados por meio de questionário foi usada em todas as demais iterações 
exceto a primeira. Um questionário caracteriza-se pela aplicação de um conjunto de perguntas 
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ordenadas de acordo com um critério predeterminado, que deve ser respondido sem a 
presença do entrevistador (Marconi e Lakatos,1999) e que tem por objetivo coletar dados de 
um grupo de respondentes. Nesta pesquisa, esse procedimento de coleta foi selecionado por 
sua praticidade e flexibilidade de uso. Os questionários foram aplicados via Internet e tiveram 
questões fechadas e abertas, voltadas para avaliar a clareza de entendimento, utilidade e 
abrangência das dimensões conceituais de informação da ferramenta Catálogo BPMG. 

Tabela 3.3 Etapas da Pesquisa-Design para Construção e Avaliação do Modelo BPMG, destacando 
procedimentos de coleta e análise dos dados 

Itera
ção Etapa de Operacionalização 

do Estudo de Caso 
Procedimentos de Coleta X Procedimentos de 
Análise 

An
ális

e d
e 

con
teú

do 
An

ális
e 

Qu
ant

itat
iva

 
An

ális
e 

Do
cum

ent
al 

1 

Construção inicial do 
Catálogo BPMG. 

Pesquisa documental em artefatos gerados na 
organização T. 

  X 

Entrevistas semiestruturadas com questões abertas. X   
Avaliação do Catálogo BPMG 
junto a integrantes do EPROC 
da organização. 

Questionário (sujeitos: integrantes do EPROC). X   
Entrevistas semiestruturadas com questões abertas 
(sujeitos: integrantes do EPROC). 

X   

2 

Construção (atualização) do 
Catálogo BPMG. 

Com base na análise dos dados da etapa anterior.    

Avaliação do Catálogo BPMG 
junto a: 
 Participantes do EPROC;  
 Especialistas Externos. 

Questionário (sujeitos: Participantes do EPROC; 
Especialistas Externos). 

X X  

3 
Construção (atualização) do 
Catálogo BPMG. 

Com base na análise dos dados da etapa anterior.    

Avaliação do Modelo BPMG 
em grupo focal. 

Discussão em grupo focal (sujeitos: integrantes e 
parceiros do EPROC). 

X   

4 Construção (atualização) do 
Catálogo BPMG. 

Com base na análise dos dados da etapa anterior.    

 
A entrevista semiestruturada (Marconi e Lakatos, 2004) com questões abertas (Mattos, 

2005) caracteriza-se por permitir a exploração das respostas dos entrevistados em 
profundidade sem classificação prévia de alternativas fechadas. Esse tipo de entrevista 
permite também o aprofundamento do fenômeno estudado junto aos entrevistados através de 
questões emergentes no momento da entrevista. Esse procedimento foi usado para esclarecer e 
aprofundar respostas abertas que constavam nos questionários. A entrevista semiestruturada 
foi também usada em etapas preliminares de preparação do estudo de caso para definir os 
objetivos do estudo e o contexto da organização. 
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O procedimento de coleta de discussão em grupo focal (Onwuegbuzie et al., 2009) 
caracteriza-se por coletar informações em meio a uma conversação coletiva semiestruturada 
de um grupo em torno de questões centrais de um fenômeno estudado. Isso permite que os 
membros sejam estimulados a debaterem em torno do objeto de estudo fornecendo 
informações que talvez não emergissem numa entrevista individual ou questionário. Esse 
procedimento foi aplicado na 3ª iteração para obtenção de dados complementares como 
técnica de triangulação de métodos de coleta de dados de avaliação do Catálogo BPMG. 

O método de análise de conteúdo (Franco, 2005) (Freitas e Janissek, 2000) permite 
observar motivos de satisfação, insatisfação ou opiniões subentendidas e natureza dos 
problemas relatados pelos pesquisados. O método pressupõe que uma parte importante do 
comportamento, opiniões ou ideias de pessoas se exprime sob a forma verbal. De acordo com 
Perrien, Chérron e Zins citados por Freitas e Janissek (2000), “a análise de conteúdo torna 
possível analisar as entrelinhas das opiniões das pessoas, não se restringindo unicamente às 
palavras expressas diretamente, mas também àquelas subentendidas no discurso”. Esse 
método foi usado para avaliação dos dados obtidos em entrevistas e questões semiestruturadas 
dos questionários. O método de análise quantitativa foi usado sobre as questões fechadas do 
questionário com respostas baseadas em escala de valores. Os resultados do estudo de caso 
são descritos no Capítulo 6. 

3.5 ESTRATÉGIA 2 PARA AVALIAÇÃO DO MODELO CONCEITUAL PARA GOVERNANÇA EM BPM: AVALIAÇÃO COM ESPECIALISTAS 
A estratégia de avaliação com especialistas se inseriu neste trabalho como uma estratégia de 
triangulação, nos termos descritos por Runeson e Höst (2008), para incrementar uma visão 
crítica sobre o modelo BPMG. De acordo com esses autores, há os seguintes tipos de 
triangulação em pesquisa: 
 De dados (fonte): usando mais de uma fonte de dados ou recolher o mesmo dado em 

diferentes ocasiões; 
 De observadores: usar mais de um observador no estudo; 
 De metodologia: combinação de diferentes tipos de métodos de coleta de dados, por 

exemplo, métodos qualitativos e quantitativos; 
 De teorias: usando teorias ou pontos de vista alternativos. 

A avaliação com especialistas realizada enquadra-se na categoria de triangulação de 
observadores. O objetivo foi submeter o modelo proposto a especialistas obtendo deles sua 
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avaliação crítica e contribuição de sugestões quanto aos mesmos critérios de avaliação usados 
no estudo de caso, isto é: clareza de entendimento, utilidade e abrangência conceitual das 
dimensões de informação do modelo. No caso dessa avaliação não foi considerado o critério 
de “esforço de operacionalização” usado no estudo de caso, uma vez que as opiniões dos 
especialistas não foram consideradas no contexto de uma organização específica. 

Participaram desta etapa sete especialistas de cinco organizações distintas com 
formação e experiência relevantes de atuação em BPM e/ou governança corporativa. De 
forma semelhante ao estudo de caso, para coleta de dados foi usado um questionário em 
formato eletrônico, em virtude da flexibilidade desse método e da dispersão geográfica dos 
especialistas. Também de forma semelhante ao estudo de caso, complementou-se o 
questionário com entrevistas semiestruturadas para aprofundar pontos específicos abordados 
nas respostas aos questionários. O detalhamento dos procedimentos e resultados desta etapa 
encontram-se no Capítulo 6. 

3.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS AO CAPÍTULO 
Este capítulo relatou a construção desta tese em termos de suas etapas e estratégias 
metodológicas, em relação aos objetivos de pesquisa estabelecidos. Deve ser ressaltado que a 
abrangência do universo pesquisado e o caráter qualitativo dos métodos empregados não 
permitem uma generalização dos resultados. Todavia, esse mesmo caráter qualitativo 
permitiu, através do estudo de caso, estabelecer características que certamente são análogas a 
muitas organizações. A avaliação com especialistas de outras organizações favoreceu a 
obtenção de uma visão mais ampla das implicações do modelo conceitual proposto em termos 
de suas virtudes e limitações. Essa combinação de abordagens de avaliação garante uma 
maior riqueza de análise do modelo BPMG. Os resultados são apresentados nos capítulos a 
seguir. 
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4 ENTENDENDO A GOVERNANÇA EM BPM NAS 
ORGANIZAÇÕES - ESTUDOS DE CASOS 
EXPLORATÓRIOS 

Este capítulo apresenta dois estudos de caso exploratórios realizados na fase preliminar deste 
trabalho que tinham como propósito principal conhecer de que forma as diversas visões de 
governança em BPM descritas na literatura se refletiam na prática das organizações. Mais 
especificamente, buscou-se responder às seguintes questões de pesquisa: 
 (QP3) Como os elementos conceituais de governança em BPM têm sido aplicados na 

prática? 
 (QP4) Quais são as principais barreiras e facilitadores envolvidos na implantação da 

governança em BPM? 
Analisar as respostas às questões acima tinha também o propósito de consolidar o 

objetivo da tese. Em outras palavras, naquela etapa da pesquisa importava saber: propor um 
modelo para governança em BPM, em organizações como aquelas pesquisadas, faria 
realmente sentido? Que formato deveria ter esse modelo? 

4.1 ESTUDO DE CASO EXPLORATÓRIO I 
Santana et al. (2011) conduziu estudo de caso qualitativo em quatro organizações públicas 
que conduziam iniciativas de BPM, com o objetivo investigar as questões QP3 e QP4 
mencionadas acima. Todas as organizações desse estudo tinham como características comuns: 
serem públicas, pertencerem a uma esfera de governo estadual da mesma unidade da 
federação brasileira, e em todas elas as iniciativas de BPM haviam iniciado há menos de dois 
anos. Estas organizações foram identificadas e convidadas a tomar parte no estudo por busca 
encadeada, considerando que não havia organizações suficientes conduzindo esse tipo de 
iniciativa que justificasse amostragem aleatória. As organizações tinham o seguinte perfil: 
 Organização A: atua na administração de recursos humanos, aquisições e contratos de 

administração de um Estado Federativo do Brasil. Os seus clientes eram todas as outras 
unidades governamentais deste Estado (cerca de 70 organizações). Os participantes 
eram de uma unidade organizacional responsável pela concepção e gestão de processos 
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de recursos humanos. Entre os participantes: uma líder de equipe de BPM, dois 
analistas de processos, um gerente funcional de Recursos Humanos e um chefe 
departamental (considerado patrocinador BPM); 

 Organização B: suporta os serviços e políticas educacionais. Seus principais clientes 
eram estudantes adolescentes. Os participantes eram de uma equipe unidade 
organizacional que trabalham em serviços de TI, modelagem de processos, e 
departamento de gestão de recursos humanos. Essa equipe estava trabalhando 
principalmente na melhoria dos processos de gestão de recursos humanos. Os 
participantes da pesquisa foram: dois analistas de processos (um deles era um consultor 
de TI que atuou em tempo parcial como analista de processos), um gerente funcional de 
Recursos Humanos (que era cliente de BPM) e um chefe do departamento de serviços 
de TI (que atua como patrocinador de BPM); 

 Organização C: trabalha em serviços sociais e políticas de direitos humanos. Seus 
clientes eram pessoas com necessidades de apoio social. Neste estudo, os participantes 
foram principalmente de duas unidades organizacionais responsáveis pelos serviços de 
TI e serviços especiais para pessoas com deficiência física. Os participantes foram: dois 
consultores de TI que atuavam em tempo parcial como analistas de processos, um chefe 
do departamento de serviços de TI (que atuou como patrocinador de BPM), dois 
gerentes funcionais (que eram clientes de BPM) e um diretor (que era cliente BPM). 

 Organização D: trabalha sobre políticas e serviços de desenvolvimento do turismo. Seus 
clientes eram comunidades locais, turistas e empresas envolvidas na indústria do 
turismo. Os participantes envolvidos foram: dois analistas de processos, um diretor de 
planejamento do (que atuou como patrocinador BPM) e dois assessores jurídicos de um 
departamento jurídico (que atuaram como clientes de BPM). 

Dezenove profissionais das quatro organizações participaram do estudo. Esses 
profissionais desempenhavam as seguintes funções de BPM: analista de processos, líder da 
equipe de BPM, BPM patrocinador, cliente de BPM. Os dados foram coletados por meio de 
entrevistas e realização posterior de um grupo focal de validação que contou com parte dos 
entrevistados de cada organização. 

Os elementos de governança considerados como base para a questão QP1 foram 
pesquisados em (Jeston e Nelis, 2008 apud Santana et al. 2011;  Korhonen , 2007  apud 
Santana et al. 2011; Harmon, 2008, 2005a, 2005b apud Santana et al., 2011; Rosemann, 2005 
apud Santana et al. 2011; Richardson, 2006 apud Santana et al. 2011; Kirchmer, 2009 apud 
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Santana et al. 2011; Spanyi, 2010 apud Santana et al. 2011; Paim, 2009 apud Santana et al. 
2011; e Barros, 2009 apud Santana et al. 2011). Os elementos selecionados na literatura 
foram: objetivos, papéis e responsabilidades, padrões (tecnológicos e de gestão em BPM), 
tarefas (de BPM), estrutura organizacional para BPM, mecanismos de controle e 
mecanismos de avaliação. Como principais resultados observou-se que: 
 Quanto a Objetivos - de acordo com os participantes em todas as organizações, as metas 

de seus projetos de BPM eram bem conhecidas. Aperfeiçoamento, padronização e 
normalização foram os principais objetivos relatados. Em particular, o alinhamento e 
integração de processos de diferentes unidades organizacionais. Automação com BPMS 
também foram exemplos de objetivos relatados. Em todas as organizações, os 
participantes afirmaram que os objetivos do projeto foram alinhados com as 
expectativas patrocinadores executivos. Todavia, os objetivos do projeto de BPM não 
estavam formalmente associados ao planejamento estratégico das organizações. Isso 
significa que as metas não foram explicitamente compartilhadas por todos os 
interessados e, provavelmente, as iniciativas de BPM não estavam entre as prioridades 
em nível corporativo. 

 Quanto a Papéis e Responsabilidades - observou-se que em todas as organizações os 
papéis e responsabilidades em BPM não estavam nem formalmente nem claramente 
definidos. Todavia, foi possível encontrar papéis informalmente definidos como 
“analista de processo”, gerente de projeto (de BPM), e “patrocinador de BPM”, sendo 
que grande parte dos detentores desses papéis possuiam outras atribuições fora do 
escopo de BPM. 

 Quanto a Padrões (metodológicos, tecnológicos e de gestão em BPM) - Apenas uma 
dentre as organizações demonstrou esforços para estabelecer uma metodologia padrão 
de trabalho. Em todas as organizações pesquisadas identificou-se uma carência de 
capacitação da equipe de BPM que lhes permitisse estabelecer padrões de trabalho 
apropriados. Identificou-se uma baixa maturidade de uso de ferramentas de software 
para BPM, no máximo eram utilizadas ferramentas para desenho de processos. 
Observou-se que três das organizações adotavam BPMN como padrão de notacional 
para desenho de processos usando software de uso livre para isso. 

 Quanto a Atividades (de BPM) - a principal tarefa exercida pelo grupo de BPM em 
todas as organizações era a de modelagem e documentação de processos. Demais 
atividades de um ciclo de gestão de processos, não eram ainda realizadas. 
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 Quanto a Estrutura para Governança em BPM - em nenhuma das organizações foi 
encontrada uma estrutura de governança formalmente definida. Em duas das 
organizações havia uma equipe dedicada a BPM, sendo que em apenas uma delas havia 
uma unidade organizacional formalmente identificada com a gestão de processos. Nas 
outras duas o time de BPM compartilhava seu tempo com outras atribuições. 

 Quanto a Mecanismos de Controle - a maioria dos entrevistados relatou que reuniões de 
acompanhamento eram feitas periodicamente para avaliar o andamento das iniciativas. 
Todavia, devido ao fato de que os modelos formais de governança de BPM ainda não 
eram adotados, não foram encontrados mecanismos de controle formais para os 
elementos de governança considerados neste estudo, por meio de indicadores, por 
exemplo. Um mecanismo de controle adequado pode envolver um esforço de equilíbrio 
entre as obrigações de conformidade, objetivos de negócio e riscos. O controle é 
particularmente importante no contexto das organizações públicas porque a sociedade 
espera o aumento da transparência e desempenho das ações. 

 Quanto a Mecanismos de Avaliação (das equipes) - não foram evidenciados 
mecanismos para avaliar o desempenho das equipes nas organizações estudadas. 

Quanto às principais barreiras e facilitadores (Questão Q2) para governança em BPM 
identificados nessa pesquisa exploratória, ficou evidenciado que uma barreira a priori é que o 
tema “governança em BPM” não foi identificado como uma preocupação central dos 
participantes principalmente pelo fato de carecerem de conhecimento conceitual no tema. Os 
resultados sugerem que de uma maneira geral as organizações pesquisadas enfrentam 
barreiras na aquisição de profissionais com experiência BPM, a burocracia e a rigidez da 
legislação. O aspecto da influência de legislação rígida está particularmente associado às 
características do setor público brasileiro, onde as organizações só podem fazer o que está 
expressamente permitido em lei (Machado, 2009; Moreira, 2009; grifo meu). 
Comparativamente o setor privado tende a sofrer menos rigidez, pois a ótica de sua 
regulamentação proclama que as organizações podem fazer tudo o que não está proibido em 
lei (Machado, 2009; Moreira, 2009; grifo meu). Com base em Zwicker et al. (2010), 
aparentemente esse fenômeno de uma maior rigidez de regulamentações no setor público com 
consequências para a gestão dos processos parece ocorrer também em outros países.  

Quanto aos aspectos facilitadores, o patrocínio da alta administração, 
comprometimento e acompanhamento das iniciativas foram particularmente apontados como 
os principais facilitadores por parte dos participantes do estudo. 
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Ficou evidenciado no estudo que as organizações pesquisadas tinham uma baixa 
maturidade na governança em BPM em razão de que, além das barreiras apontadas 
anteriormente, as suas iniciativas de BPM ainda eram relativamente recentes (haviam iniciado 
a no máximo dois anos). Todavia foi conclusão do estudo que a adoção de práticas mais 
formalizadas de governança em BPM poderia ter ajudado essas organizações a obter melhor 
controle e alinhamento de suas iniciativas de BPM. 

4.2 ESTUDO DE CASO EXPLORATÓRIO II 
Valença et al. (2013) realizaram estudo de caso múltiplo com outras quatro organizações 
públicas distintas da Pesquisa Exploratória I descrita anteriormente. Todas as organizações 
estão envolvidas em iniciativas de BPM com diferentes níveis de maturidade. As questões de 
pesquisa que orientaram esse estudo foram as mesmas da Pesquisa Exploratória I. 

A condução metodológica da pesquisa foi também semelhante à Pesquisa Exploratória 
I, exceto que para a questão (Q3) adotou-se uma abordagem de análise baseada em 
pensamento sistêmico nos moldes de (Senge, 2006), conforme será mais bem ilustrado a 
seguir. As organizações participantes tinham as seguintes características: 
 Organização A - agência estadual que desenvolve a gestão da informação sistemas, 

portais e páginas web que satisfaçam os interesses de instituições governamentais. Os 
esforços para introdução de BPM iniciaram em 2008 com um novo conselho de direção, 
que patrocinou a criação de uma unidade de BPM. Essa unidade tem como objetivo 
melhorar os processos de negócios para outras organizações públicas estaduais. 

 Organização B - Estado instituição pública responsável pela resolução de casos civis e 
criminais. As discussões sobre a adoção de BPM começaram em 2009, juntamente com 
a exigência do Conselho Nacional de Justiça para implantar o fluxo eletrônico de 
trabalho de processos judiciais. Mais tarde, como um resultado do planejamento 
estratégico organizacional, formação de gestores em BPM e padronização de rotinas 
foram definidos como objetivos adicionais a serem atingidos. 

 Organização C - responsável pela auditoria das contas do Estado e dos municípios. A 
adoção de práticas de BPM iniciou em 2012. O novo conselho de administração tinha a 
intenção de criar um Escritório de BPM na organização. Anteriormente, atividades de 
modelagem de processo já haviam sido realizadas, mas estes esforços não se 
caracterizaram como uma iniciativa de BPM. 
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 Organização D - responsável pela administração pública de uma cidade com uma 
população de cerca de 1,5 milhões de pessoas. Atividades de modelagem e melhoria de 
processos de negócios iniciaram em 2006 com a realização de projetos-pilotos. 

Cinco profissionais relacionados às iniciativas de BPM dessas organizações foram 
entrevistados. Os resultados da pesquisa apontaram que algumas das principais barreiras 
enfrentadas pelas organizações pesquisadas são: 
 Dificuldade em aumentar a consciência BPM; 
 Dificuldade para  promover uma cultura de orientação à processo;  
 Falta de pessoal com experiência em BPM que possa atuar como “dono” de processo.  

Este último aspecto acima é potencializado pelo fato do setor público brasileiro 
contratar servidores aprovados em concursos públicos que tornam difícil a seleção por 
experiência do profissional. Para superar essa barreira, as organizações contratam consultores 
externos. Esta estratégia pode ser um paliativo de curto prazo, mas as organizações devem 
realizar a transferência de conhecimento necessário para a equipe interna.  

Um fator mais uma vez evidenciado como essencial para a iniciativas BPM é o 
patrocínio forte pela alta gerência da organização. No entanto, este apoio pode se revelar 
frágil desde que as eleições futuras podem mudar as prioridades gerenciais.  

Observou-se sobre o estágio atual das iniciativas de BPM realizadas pelas quatro 
organizações que, apesar de não adotarem um modelo formal de governança BPM, foram 
identificados a maioria dos elementos de governança de maneira informal. 

Esse estudo gerou a proposição de um arquétipo sistêmico (Senge, 2006) que inter-
relaciona os diversos fatores levantados em uma das organizações específicas do estudo 
conforme a figura a seguir. Um arquétipo sistêmico caracteriza-se por ser uma estrutura de 
fatores que se inter-relacionam em ciclos e que possui um comportamênto sistêmico padrão 
que pode se repetir em diferentes contextos. O arquétipo proposto sugere que um grupo de 
ciclos virtuosos de fatores inter-relacionados indicados em (1) que inicialmente impulsionava 
a iniciativa de BPM da organização, ao longo do tempo tende a ter seu desempenho freado 
pelos conjuntos de ciclos em (2) e (3).  
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Figura 4.1 “Arquétipo do crescimento com subinvestimento” (Senge, 2006) ocorrendo na iniciativa de 

BPM de uma Organização (Valença et al., 2013) 
A estrutura do arquétipo em questão (cescimento com subinvestimento) indica que o 

investimento (de tempo, recursos, etc.)  em uma iniciativa que venha obtendo um sucesso 
inicial precisa ser acompanhado de investimento em uma infraestrutura que dê sustentação a 
esse sucesso, do contrário, fatores que são deficientes na organização irão com o tempo minar 
os fatores de sucesso.  

Para compreensão detalhada dos fatores componentes do arquétipo mostrado na Figura 
4.1, recomenda-se a consulta a Valença et al. (2013). Para maior compreensão da natureza 
geral desse e de outros arquétipos sugere-se a consulta a Senge (2006) e Senge et al. (1997). 

4.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS AO CAPÍTULO 
Os estudos exploratórios referenciados nesse capítulo ajudaram a mostrar que o grau de 
evolução da governança em BPM nas organizações estudadas era bastante baixo. Visto que 
eram organizações que estavam conduzindo relevantes esforços de melhoria de processos, 
considerou-se que o universo era suficientemente representativo para o objetivo desta tese, 
ressalvada a limitação de que foram abordadas apenas organizações governamentais.  

Alguns resultados coincidentes encontrados em ambos os estudos (I) e (II) foram 
determinantes para a condução posterior desta tese, conforme se argumenta a seguir: 
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 Os elementos de Governança em BPM preconizados na literatura que foram 
encontrados nas organizações pesquisadas, eram tratados em sua grande maioria, em 
caráter informal e com baixo grau de maturidade na gestão sobre esses elementos; 

 As praticas de governança não levavam em conta nenhum modelo específico, nem 
estavam calcadas em referenciais conceituais sólidos; 

 Havia uma deficiência na compreensão conceitual do que se tratava a governança em 
BPM. Na verdade, não havia uma preocupação explícita com o tema governança 
propriamente dito. Pode-se dizer que havia mais propriamente a preocupação com 
alguns elementos que pertenciam conceitualmente ao campo da governança, mas que 
eram tratados de uma forma tácita em meio a questões gerais do gerenciamento dos 
processos de negócio. 

Essas conclusões reforçaram a ideia de que a proposição de um modelo conceitual 
para governança em BPM, conforme posteriormente desenvolvido ao longo desse trabalho, 
seria uma contribuição relevante e inovadora para esta área. Uma limitação dos estudos a ser 
levada em conta, foi o fato de o universo pesquisado abranger apenas organizações 
governamentais, que além disso estavam situadas numa área geográfica de praticamente 
apenas um estado da federação. Sugere-se que trabalhos futuros semelhantes ampliem essa 
visão em organizações privadas e do terceiro setor bem como para áreas geográficas mais 
amplas. 
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5 BPMG - UM MODELO CONCEITUAL PARA 
GOVERNANÇA EM BPM 

Este capítulo apresenta um modelo conceitual de referência para a Governança de BPM, 
denominado Modelo BPMG (onde este último termo significa “BPM Governance”). Ele 
começa por identificar os construtos teóricos de governança em BPM vistos no Capítulo 2, 
visando à elicitação dos elementos conceituais a compor o Modelo BPMG. Em seguida, o 
modelo é apresentado por partes na forma de “perspectivas de governança em BPM”. Cada 
elemento conceitual é descrito e exemplificado.  

O modelo resultante procura dar uma compreensão sistêmica de governança em BPM, 
descrevendo seus componentes de informação e como eles estão interligados. Instâncias do 
modelo são apresentadas sempre que possível, para exemplificar os conceitos e as relações 
entre eles. O modelo construído, conforme acima, inicialmente a partir de conceitos 
pesquisados na literatura, posteriormente enriquecido através de estudo de caso em uma 
organização e avaliação por especialistas no domínio de governança. Ao final do capítulo são 
discutidas as possíveis formas de uso do modelo e os desafios para evolução do modelo. 

Desta forma, este capítulo busca responder à primeira questão de pesquisa apresentada 
na Seção 1.3: (QP1) Quais são e como se relacionam os elementos que devem constituir um 
modelo conceitual de Governança em BPM? 

5.1 CONSTRUINDO O MODELO BPMG 
5.1.1 Elicitando os Construtos Teóricos da Governança em BPM 
Conforme visto no Capítulo 2, que há várias definições que envolvem dois construtos básicos 
que não apresentam diferenciação clara: Governança de BPM e Governança de Processos de 
Negócio. A Tabela 2.2 (ver Capítulo 2 Seção 2.3) apresentou um conjunto de definições 
encontradas na literatura com respectivos construtos teóricos componentes de cada definição.  

Analisando a Tabela 2.2, constatou-se uma lacuna teórica importante na governança 
em BPM, conforme discutida a seguir. Ambos os construtos de alto mais alto nível 
(“Governança de Processos” e “Governança de BPM”) são derivações de outro mais amplo: a 
governança corporativa. Especializações da ideia original de governança corporativa foram 
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criadas para tratar aspectos específicos como: governança de TI, governança de projetos e 
governança de processos de negócio (ou de BPM). No entanto, nessas especializações, 
construtos importantes da ideia original de governança corporativa foram perdidos, ou, pelo 
menos, não enfatizados explicitamente. Assim, por exemplo, princípios gerais de governança 
importantes como transparência, prestação de contas, proteção e equidade aos interesses dos 
stakeholders (ver Tabela 2.1, Capítulo 2) que são geralmente associados à governança 
corporativa, na maioria das vezes não são explicitamente encontrados nas definições de 
governança em BPM ou de Processos de Negócio. Como consequência, podem surgir mal-
entendidos para profissionais e pesquisadores quando buscam vincular a ideia original de 
governança para a sua aplicação em novos campos específicos. 

Na busca para reduzir este tipo de equívoco e seguindo a ideia de que as preocupações 
centrais da governança corporativa devem ser preservadas em qualquer forma específica de 
governança, buscou-se acrescentar o construto nomeado “princípios gerais de governança” ao 
conjunto de construtos apresentados na Tabela 2.2. Em seguida, aqueles mesmos construtos 
foram agrupados por análise temática conforme Tabela 5.1 a 5.3. 
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Tabela 5.1 Análise dos Construtos Teóricos de Governança em BPM encontrados na Literatura 
Agrupamento de 
Construtos Construto Autor 
Alinhamento 
Estratégico 
  

Alinhamento Estratégico de Ações de Melhoria  Spanyi (2010) 
Alinhamento Estratégico de BPM ABPMP (2013b) 

Arquitetura de 
Processos 

Arquitetura de Processos Jeston e Nelis (2008) 
Modelo dos Processos-Chave (arquitetura de processos) da 
Organização  Kirchmer (2010,2011) 
Padronização de Processos no Nível Global (Arquitetura de 
Processos)  Tregear (2010) 

Atividades / 
Tarefas / 
Processos de BPM 
ou Governança de 
BPM 
  
  
  

Ações de definição, difusão e controle de BPM Paim e Flexa (2011) 
Atividades de BPM  Kirchmer (2010,2011) 
controle do gerenciamento de processos  Paim e Flexa (2011) 
Desempenho de Processos  Rosemann Et Al. (2010, 

2008) 
Mecanismos de Avaliação Barros (2009) 
Mecanismos de Controle Barros (2009) 
Medir / Gerenciar o Desempenho de Processos  Spanyi (2010) 
Monitoração de Desempenho de Processos  Kirchmer (2010,2011) 
Plano de Comunicação  Spanyi (2010) 
Processos de BPM  Kirchmer (2010,2011) 
Tarefas Barros (2009) 

Estrutura 
Organizacional 
para BPM 
  
  
  
  
  
  
  

Centro de Excelência em BPM  
  

Rosemann Et Al. (2010, 
2008) 
Spanyi (2010) 

equipes e unidades organizacionais voltadas para BPM  Markus & Jacobson (2015) 
Estrutura Organizacional 

  
Barros (2009) 
Paim e Flexa (2011) 

Estrutura para o gerenciamento de Processos Kirchmer (2010,2011) 
Estruturas (organizacionais)  Spanyi (2010) 
Estruturas para Prestação de Contas  Rosemann Et Al. (2010, 

2008) 
 
 

  



68 
 

Tabela 5.2 Análise dos Construtos Teóricos de Governança em BPM encontrados na Literatura 
(Continuação) 

Agrupamento de Construtos Construto Autor 
Indicadores / Métricas 
  

Indicadores  Kirchmer (2010, 2011) 
Métricas  Spanyi (2010) 

Iniciativas / Ações de BPM / Melhoria 
de Processos 
  
  
  
  

Ações de BPM  ABPMP (2013b) 
Iniciativas de BPM  Kirchmer (2010, 2011) 
Prioridades para melhoria de Processos Kirchmer (2010, 2011) 
Priorização de Ações de Melhoria de 
Processos  Spanyi (2010) 
Projetos de BPM  Rosemann Et Al. (2010, 

2008) 
Maturidade da Governança em BPM  Modelo de Maturidade para BPM Rosemann Et Al. (2010, 

2008) 
Objetivos de BPM / Organizacionais 
  
  

Metas Kirchmer (2010, 2011) 
Objetivos Barros (2009) 
  Paim e Flexa (2011) 

Padrões / Guias de BPM 
  

Guias  Kirchmer (2010, 2011) 
Padrões Barros (2009) 

Papéis / Responsabilidades / 
Autoridade em BPM 
  
  
  
  
  
  

Autoridade em BPM  ABPMP (2013b) 
Limites de Decisão  Paim e Flexa (2011) 
Limites de Decisão de Papéis  Rosemann Et Al. (2010, 

2008) 
Papéis e Responsabilidades  Barros (2009) 
  Spanyi (2010) 
Papéis e Responsabilidades de BPM  Rosemann Et Al. (2010, 

2008) 
Responsabilidades em BPM  ABPMP (2013b) 

Pessoas / Agentes Gestão (direção, coordenação, controle) de 
pessoas,  Markus & Jacobson (2015) 

Prestação de Contas 
  

Estruturas para Prestação de Contas  Rosemann Et Al. (2010, 
2008) 

Prestação de Contas (de ações de BPM)  Kirchmer (2010, 2011) 
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Tabela 5.3 Análise dos Construtos Teóricos de Governança em BPM encontrados na Literatura 
(Continnuação) 

Agrupamento de Construtos Construto Autor 
Princípios e Requisitos 
Direcionadores de BPM / 
Governança 
  
  
  
  
  
  

Diretrizes e Regras para BPM  ABPMP (2013b) 
Orientações (Diretrizes)  Paim e Flexa (2011) 
Políticas  Tregear (2010) 
Princípios  Paim e Flexa (2011) 
Princípios Convenções  Tregear (2010) 
Princípios gerais de Governança (IBGC, 2013), (OECD, 2004) e 

(Hoogervorst ,2009) 
Princípios-guia de BPM  Rosemann Et Al. (2010, 2008) 

Processo 
  

Processos  Kirchmer (2010, 2011) 
Variabilidade de Processos Tregear (2010) 

Reconhecimento e Recompensa Sistemas de Reconhecimento e 
Recompensa  Kirchmer (2010, 2011) 

Regulamentação Leis, Regulamentos e Normas como 
direcionadores da Governança Markus & Jacobson (2015) 

Serviços/Produtos Portfólio de Serviços de BPM  Rosemann Et Al. (2010, 2008) 
 
5.1.2 Realizando a Modelagem Conceitual 
Entende-se aqui por modelo conceitual a mesma definição que consta no DAMA5 Dictionary 
of Data Management (DAMA, 2008): um modelo de qualquer tipo que seja independente da 
implementação e do contexto de uso. Um modelo conceitual normalmente é representado por 
modelo conceitual de dados, que por sua vez, pode ser definido como:  

Um modelo de dados de alto nível, identificando as principais entidades e 
relacionamentos, contendo não necessariamente todos os atributos e, portanto, não 
necessariamente normalizado. Alguns modelos de dados conceituais incluem 
apenas os atributos-chave. Modelos de dados conceituais incluem 
relacionamentos muitos-para-muitos não-normalizados entre entidades de 
negócios. (DAMA, 2008 – tradução livre) 

Neste trabalho o modelo conceitual para governança em BPM foi expresso na forma 
de um modelo conceitual de dados através de diagramas de classe na notação UML (Unified 
Modelig Language) (OMG, 2011b). Os elementos notacionais de UML aqui usados estão 
descritos no Apêndice A. Esta notação foi utilizada por ser de amplo conhecimento, por ser 

                                                 
5 DAMA é um acrônimo para Data Management Association, uma associação internacional de profissionais de 

modelagem de dados. 
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suficiente para expressar os construtos básicos de um modelo conceitual de dados: as 
entidades do domínio em questão, seus atributos e relacionamentos (incluindo 
relacionamentos de “supertipo/subtipo” e “todo-parte”). Além disso, são encontradas diversas 
ferramentas de uso livre que a implementam.  

Com base no conjunto de construtos das Tabelas 5.1 a 5.3 foram elicitados os 
componentes conceituais principais que foram usados na construção da versão inicial do 
Modelo BPMG. Desta forma, no processo de construção do Modelo BPMG não foi levada em 
consideração uma definição específica de Governança em BPM, mas buscou-se contemplar 
tanto quanto possível a maior parte dos construtos teóricos identificados nas diversas 
definições levantadas na literatura. Foram levados em conta também outras fontes teóricas 
não necessariamente da literatura de BPM, mas de outras vertentes de Governança, conforme 
será citado ao longo deste Capítulo. Esta etapa consistiu de inúmeros ciclos de modelagem 
conceitual e análise dos construtos da literatura. Vale ressaltar que certamente a construção do 
modelo sofreu forte influência da experiência pessoal do pesquisador, autor deste trabalho, 
adquirida na participação em diversas iniciativas de BPM em sua atuação profissional. A 
construção do Modelo BPMG correspondeu à Iteração 1 da pesquisa-design referida na 
Tabela 3-3. Nas próximas seções, o Modelo BPMG é apresentado em sua visão geral e depois 
por perspectivas temáticas da governança em BPM. 

5.2 VISÃO GERAL DO MODELO BPMG 
Uma visão geral do Modelo BPMG é apresentada na Figura 5.1. Os elementos 

componentes do Modelo BMPG estão sumarizados nas Tabelas 5.4 a 5.6 que apresentam a 
relação de cada elemento do modelo com os construtos teóricos levantados na literatura. Os 
componentes do modelo são apresentados nos diagramas como termos na língua inglesa para 
facilitar sua universalização. 
 
  



 

Figura 5.1 Visão geral do Modelo BPMG 
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A estrutura de alto nível do modelo proposto foi influenciada pelo 

Referência SOA do Open Group
distinção entre processo governante
que essa distinção, que não está presente nas definições de governança BPM pesquisadas, 
ajuda a esclarecer o que governa
diagrama da Figura 5.2 apr
acordo com ela os elementos governantes
governança (GovernanceProcess
os elementos metodológicos 
Governança (BPMG_MaturityModel
BPMG_Role). Os elementos governados
melhoria de processos (BPI_ActionPortifolio
(OrganizationProcessArchitecture

Figura 
Nas Seções a seguir outros componentes conceituais são apresentados como 

destes apresentados na Figura 5.
conceitual para agrupamento de conceitos buscando uma coesão lógica do modelo. 

A estrutura de alto nível do modelo proposto foi influenciada pelo 
Open Group (Open Group, 2009) no sentido de que este propõe uma 

governante e processo governado. Aqui é adotada a suposição de 
que essa distinção, que não está presente nas definições de governança BPM pesquisadas, 

governa daquilo que é governado (ou seja: objeto da gover
apresenta uma síntese dos elementos constituintes do modelo. De 

elementos governantes (GoverningElement) são os 
GovernanceProcess), os direcionadores da governança 

os elementos metodológicos Ciclo de BPM (BPM_Cycle) e Modelo de Maturidade para 
BPMG_MaturityModel), e os Papéis de BPM e de Governança

elementos governados (GovernedElement) são o portfólio
BPI_ActionPortifolio) e a arquitetura de processos da organização

OrganizationProcessArchitecture). 

Figura 5.2 Visão de alto nível do Modelo BPMG 
Nas Seções a seguir outros componentes conceituais são apresentados como 
presentados na Figura 5.2. Em alguns casos foram criadas classes de generalização 

conceitual para agrupamento de conceitos buscando uma coesão lógica do modelo. 
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A estrutura de alto nível do modelo proposto foi influenciada pelo framework de 
(Open Group, 2009) no sentido de que este propõe uma 

. Aqui é adotada a suposição de 
que essa distinção, que não está presente nas definições de governança BPM pesquisadas, 

(ou seja: objeto da governança). O 
esenta uma síntese dos elementos constituintes do modelo. De 

) são os processos de 
direcionadores da governança (GovernanceDriver), 

Modelo de Maturidade para 
e de Governança (BPM_Role e 

portfólio de ações de 
arquitetura de processos da organização 

 

Nas Seções a seguir outros componentes conceituais são apresentados como subtipos 
. Em alguns casos foram criadas classes de generalização 

conceitual para agrupamento de conceitos buscando uma coesão lógica do modelo.  
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Tabela 5.4 Elementos Elicitados no Modelo BPMG e sua relação com os construtos teóricos de 
Governança em BPM 

Elemento do Modelo BPMG Agrupamento de 
Construtos Autores 

Ação de Melhoria de Processo de Negócio 
(BPI_Action) 

Iniciativas / Ações de BPM / 
Melhoria de Processos 

ABPMP (2013b), Kirchmer (2010, 
2011), Spanyi (2010), Rosemann Et Al. 
(2010, 2008) 

Agente (Agent) Pessoas / Agentes Markus & Jacobson (2015) 
Arquitetura de Processo da organização 
(OrganizationalProcessArchitecture) Arquitetura de Processos Jeston e Nelis (2008), Kirchmer (2010, 

2011), Tregear (2010) 
Atividade de Processo (ProcessActivity) Processo Kirchmer (2010, 2011), Tregear (2010) 
Avaliação de Maturidade da Governança 
de um Processo 
(ProcessGovernanceMaturityAssessment)  

Maturidade da Governança 
em BPM  Rosemann Et Al. (2010, 2008) 

Ciclo de BPM (BPM_Cycle) Padrões / Guias de BPM Kirchmer (2010, 2011), Barros (2009) 

Direcionador da Governança 
(GovernanceDriver) 
  

Alinhamento Estratégico Spanyi (2010), ABPMP (2013b) 
Princípios e Requisitos 
Direcionadores de BPM / 
Governança 

ABPMP (2013b), Paim e Flexa (2011), 
Tregear (2010), (IBGC, 2013), (OECD, 
2004), (Hoogervorst ,2009), Rosemann 
Et Al. (2010, 2008) 

Entregável a Cliente 
(CustomerDeliverable) Serviços/Produtos Rosemann Et Al. (2010, 2008), 

Rosemann Et Al. (2010, 2008) 
Indicador de Processo (ProcessIndicator) Indicadores / Métricas Kirchmer (2010, 2011), Spanyi (2010) 
Objetivo Organizacional 
(OrganizationalObjective) 

Objetivos de BPM / 
Organizacionais 

Kirchmer (2010, 2011), Barros (2009), 
Paim e Flexa (2011) 

Papel (Role) Papéis / Responsabilidades / 
Autoridade em BPM 

ABPMP (2013b), Paim e Flexa (2011), 
Rosemann Et Al. (2010, 2008), Barros 
(2009), Spanyi (2010),  

Papel de Prestação de Contas de BPM 
(BPM_AccountabilityRole) 
  

Papéis / Responsabilidades / 
Autoridade em BPM 

ABPMP (2013b), Paim e Flexa (2011), 
Rosemann Et Al. (2010, 2008), Barros 
(2009), Spanyi (2010), Rosemann Et Al. 
(2010, 2008) 

Prestação de Contas Rosemann Et Al. (2010, 2008), 
Kirchmer (2010, 2011) 

Regulamentação (Regulamentation) Regulamentação Markus & Jacobson (2015) 
Requisito de Governança de Processo 
(ProcessGovernanceRequirement) 

Atividades / Tarefas / 
Processos de BPM ou 
Governança de BPM 

Paim e Flexa (2011), Kirchmer (2010, 
2011), Paim e Flexa (2011), Rosemann 
Et Al. (2010, 2008), Barros (2009), 
Spanyi (2010)   
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Tabela 5.5 Elementos Elicitados no Modelo BPMG e sua relação com os construtos teóricos de 
Governança em BPM (Continuação) 

Elemento do Modelo BPMG Agrupamento de Construtos Autores 
Requisito de Governança de Processo 
(ProcessGovernanceRequirement) 

Atividades / Tarefas / 
Processos de BPM ou 
Governança de BPM 

Paim e Flexa (2011), Kirchmer (2010, 
2011), Paim e Flexa (2011), Rosemann 
Et Al. (2010, 2008), Barros (2009), 
Barros (2009), Spanyi (2010) 

Unidade Organizacional 
(OrganizationalUnit) 

Estrutura Organizacional 
para BPM 

Rosemann Et Al. (2010, 2008), Spanyi 
(2010), Markus & Jacobson (2015), 
Barros (2009), Paim e Flexa (2011), 
Kirchmer (2010, 2011) 

Ação Simples de Melhoria de Processo de 
Negócio (BPI_SimpleAction) 

Iniciativas / Ações de BPM / 
Melhoria de Processos 

ABPMP (2013b), Kirchmer (2010, 
2011), Spanyi (2010), Rosemann Et Al. 
(2010, 2008) 

Agente autômato (AutomatonAgent) Pessoas / Agentes Markus & Jacobson (2015) 
Avaliação de Requisito de Governança de 
Processo 
(ProcessGovernanceReqAssessment) 

Maturidade da Governança 
em BPM  Rosemann Et Al. (2010, 2008) 

Elemento Governado (GovernedElement) 
  

Arquitetura de Processos Jeston e Nelis (2008), Kirchmer (2010, 
2011), Tregear (2010) 

Iniciativas / Ações de BPM / 
Melhoria de Processos 

ABPMP (2013b), Kirchmer (2010, 
2011), Spanyi (2010), Rosemann Et Al. 
(2010, 2008) 

Equipe (Team) Pessoas / Agentes Markus & Jacobson (2015) 
Fase de Ciclo de BPM (BPM_CyclePhase) Padrões / Guias de BPM Kirchmer (2010, 2011), Barros (2009) 
Modelo de Maturidade para Governança 
de Processo (BPMG_MaturityModel)  

Maturidade da Governança 
em BPM  Rosemann Et Al. (2010, 2008) 

Nível de Maturidade para a Governança de 
um Processo 
(ProcessGovernanceMaturityLevel) 

Maturidade da Governança 
em BPM  Rosemann Et Al. (2010, 2008) 

Papel de BPM (BPM_Role) 
Papéis / Responsabilidades / 
Autoridade em BPM 
 

ABPMP (2013b), Paim e Flexa (2011), 
Rosemann Et Al. (2010, 2008), Barros 
(2009), Spanyi (2010) 
 

Papel de Governança de BPM 
(BPMG_Role) 
Papel de Suporte a BPM 
(BPM_SupportRole)  
Pessoas (Person)  

Política Corporativa (CorporatePolicy) 
Princípios e Requisitos 
Direcionadores de BPM / 
Governança 

ABPMP (2013b), Paim e Flexa (2011), 
Tregear (2010), (IBGC, 2013), (OECD, 
2004) e (Hoogervorst ,2009), Rosemann 
Et Al. (2010, 2008) 

Portifólio de ações de melhoria dos 
processos de negócio 
(BPI_ActionPortifolio) 

Iniciativas / Ações de BPM / 
Melhoria de Processos 

ABPMP (2013b), Kirchmer (2010, 
2011), Spanyi (2010), Rosemann Et Al. 
(2010, 2008) 
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Tabela 5.6 Elementos elicitados no Modelo BPMG e sua relação com os construtos teóricos de Governança 
em BPM (Continuação) 

Elemento do Modelo BPMG Agrupamento de 
Construtos Autores 

Princípio de Governança 
(GovernancePrinciple) 

Princípios e Requisitos 
Direcionadores de BPM / 
Governança 

ABPMP (2013b), Paim e Flexa (2011), 
Tregear (2010), (IBGC, 2013), (OECD, 
2004) e (Hoogervorst ,2009), Rosemann 
Et Al. (2010, 2008) 

Processo de BPM (BPM_Process) 
Atividades / Tarefas / 
Processos de BPM ou de 
Governança de BPM  

Processo (Process)  

Processo Kirchmer (2010, 2011), Tregear (2010) 

Processo de Estratégia (StrategicProcess) 
Processo de Gerenciamento 
(ManagementProcess) 
Processo de Governança 
(GovernanceProcess) 
Processo de Suporte (SupportProcess) 
Processo-Chave (CoreProcess) 
Produto (Product) Serviços/Produtos Rosemann Et Al. (2010, 2008), 

Rosemann Et Al. (2010, 2008) 
Programa de Melhoria de Processo 
(BPI_Program) 

Iniciativas / Ações de BPM 
/ Melhoria de Processos 

ABPMP (2013b), Kirchmer (2010, 
2011), Spanyi (2010), Rosemann Et Al. 
(2010, 2008) 

Projeto de Melhoria de Processo de Negócio 
(BPI_Project) 

Iniciativas / Ações de BPM 
/ Melhoria de Processos 

ABPMP (2013b), Kirchmer (2010, 
2011), Spanyi (2010), Rosemann Et Al. 
(2010, 2008) 

Requisito de Entregável a Cliente para 
Melhoria de Processos de Negócio 
(CustomerDeliverableRequirementToBPI) 

Iniciativas / Ações de BPM 
/ Melhoria de Processos 

ABPMP (2013b), Kirchmer (2010, 
2011), Spanyi (2010), Rosemann Et Al. 
(2010, 2008) 

Requisito de Melhoria de Processo de 
Negócio (BPI_Requirement) 

Iniciativas / Ações de BPM 
/ Melhoria de Processos 

ABPMP (2013b), Kirchmer (2010, 
2011), Spanyi (2010), Rosemann Et Al. 
(2010, 2008) 

Requisito de Objetivo Organizacionais para 
Melhoria de Processo 
(OrganizationalObjectiveRequirementToBP
I) 

Princípios e Requisitos 
Direcionadores de BPM / 
Governança 

ABPMP (2013b), Paim e Flexa (2011), 
Tregear (2010), (IBGC, 2013), (OECD, 
2004),  (Hoogervorst ,2009), Rosemann 
Et Al. (2010, 2008) 

Requisito de Regulamentação para Melhoria 
de Processo 
(RegulamentationRequirementToBPI) 

Regulamentação Markus & Jacobson (2015); 
Serviço (Service) Serviços/Produtos Rosemann Et Al. (2010, 2008) 
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5.3 DESCRIÇÃO DOS ELEMENTOS DO MODELO BPMG 
Nessa seção, o Modelo BPMG é apresentado de forma particionada em perspectivas que 
buscam capturar determinado aspecto da Governança em BPM. Cada perspectiva contém um 
conjunto de elementos conceituais. Um mapeamento das perspectivas e elementos 
componentes do modelo é apresentado nas Tabelas 5.7 e 5.8. 

Cada elemento conceitual do modelo é descrito em termos de sua definição, seu 
propósito no modelo, relacionamentos e restrições. Na descrição do propósito dos elementos 
conceituais é apresentado, tanto quanto possível, como cada elemento favorece os princípios 
gerais de governança.  Os elementos são também exemplificados sempre que possível. Todas 
as definições e descrições são apresentadas num nível conceitual, sem vínculo com 
implementação em alguma tecnologia específica. Em muitos casos os conceitos que, a fim de 
evitar complexidade excessiva, aparecem de forma simplificada em diagramas de alto nível 
do modelo, são decompostos ou relacionados a novos conceitos quando necessário em 
diagramas mais detalhados. 
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Tabela 5.7 Elementos do Modelo BPMG agrupados em Perspectivas de Governança 
Perspectiva Elemento do Modelo BPMG 
Perspectiva da Arquitetura dos Processos                   

Arquitetura de Processo da organização (OrganizationalProcessArchitecture) 
Atividade de Processo (ProcessActivity) 
Entregável a Cliente (CustomerDeliverable) 
Indicador de Processo (ProcessIndicator) 
Processo (Process)  
Processo de Gerenciamento (ManagementProcess) 
Processo de Suporte (SupportProcess) 
Processo-Chave (CoreProcess) 
Produto (Product) 
Serviço (Service) 
Valor (Value) 
Recurso de Processo (ProcessResource) 
Sistema em Software (SoftwareSystem) 
Equipamento (Hardware) 

Perspectiva da Maturidade da Governança em BPM             

Avaliação de Maturidade da Governança de um Processo (ProcessGovernanceMaturityAssessment)  
Avaliação de Requisito de Governança de Processo (ProcessGovernanceReqAssessment) 
Modelo de Maturidade para Governança de Processo (BPMG_MaturityModel)  
Nível de Maturidade para a Governança de um Processo (ProcessGovernanceMaturityLevel) 
Princípio de Governança (GovernancePrinciple) 
Processo (Process)  
Requisito de Governança de Processo (ProcessGovernanceRequirement) 

Perspectiva do Alinhamento das Ações de Melhoria dos Processos com os Requisitos condicionantes de BPM                             

Ação de Melhoria de Processo de Negócio (BPI_Action) 
Ação Simples de Melhoria de Processo de Negócio (BPI_SimpleAction) 
Entregável a Cliente (CustomerDeliverable) 
Objetivo Organizacional (OrganizationalObjective) 
Portifólio de ações de melhoria dos processos de negócio (BPI_ActionPortifolio) 
Processo (Process)  
Produto (Product) 
Programa de Melhoria de Processo (BPI_Program) 
Projeto de Melhoria de Processo de Negócio (BPI_Project) 
Regulamentação (Regulamentation) 
Requisito de Entregável a Cliente para Processos (CustomerDeliverableRequirementToProcess)  
Requisito de Melhoria de Processo de Negócio (BPI_Requirement) 
Requisito de Objetivo Organizacionais para Processo (OrganizationalObjectiveRequirementToProcess)  
Requisito de Regulamentação para Processo (RegulamentationRequirementToProcess)  
Serviço (Service) 



78 
 

Tabela 5.8 Elementos do Modelo BPMG agrupados em Perspectivas de Governança (Continuação) 
Perspectiva Elemento do Modelo BPMG 
Perspectiva do Ciclo de Gerenciamento dos Processos de Negócio                 

Ação de Melhoria de Processo de Negócio (BPI_Action) 
Ação Simples de Melhoria de Processo de Negócio (BPI_SimpleAction) 
Ciclo de BPM (BPM_Cycle) 
Fase de Ciclo de BPM (BPM_CyclePhase) 
Processo (Process)  
Processo de BPM (BPM_Process) 
Processo de Gerenciamento (ManagementProcess) 
Programa de Melhoria de Processo (BPI_Program) 
Projeto de Melhoria de Processo de Negócio (BPI_Project) 

Perspectiva dos Agentes e Papéis                   

Agente (Agent) 
Agente autômato (AutomatonAgent) 
Equipe (Team) 
Papel (Role) 
Papel de BPM (BPM_Role) 
Papel de Governança de BPM (BPMG_Role) 
Papel de Prestação de Contas de BPM (BPM_AccountabilityRole) 
Papel de Suporte a BPM (BPM_SupportRole)  
Pessoas (Person)  
Unidade Organizacional (OrganizationalUnit) 

Perspectiva dos Processos, Papéis e Direcionadores da Governança                   

Arquitetura de Processo da organização (OrganizationalProcessArchitecture) 
Direcionador da Governança (GovernanceDriver) 
Elemento Governado (GovernedElement) 
Objetivo Organizacional (OrganizationalObjective) 
Política Corporativa (CorporatePolicy) 
Portifólio de ações de melhoria dos processos de negócio (BPI_ActionPortifolio) 
Princípio de Governança (GovernancePrinciple) 
Processo de Gerenciamento (ManagementProcess) 
Processo de Governança (GovernanceProcess) 
Regulamentação (Regulamentation) 

 
  



 
5.3.1 Perspectiva da Arquitetura dos Processos
Do ponto de vista da governança em BPM, 
mais básico a ser “governado”. Para que essa governança seja efetiva, os processos precisam 
estar organizados numa Arquitetura de Processos que define como eles estão inter
relacionados para entregar Serviços ou Produtos 
processos, através de seus elementos conceituais, permite responder às seguintes questões de 
competência da Governança em BPM:
 Quais são os Processos a 
 Como os Processos estão classificados na
 Como os Processos se relacionam com os Serviços ou Produtos entregues aos Clientes?
 Como os Processos se relacionam com Recursos de 

organização? 
A Figura 5.3 apresenta os elementos que compõem essa perspectiva e

são apresentadas definições para 

Figura 
 
Como já visto na Seção 2.2, a literatura apresenta muitas definições possíveis para 

Processo. Este trabalho adota a seguinte definição:

Perspectiva da Arquitetura dos Processos 
Do ponto de vista da governança em BPM, Processo pode ser encarado como o elemento 
mais básico a ser “governado”. Para que essa governança seja efetiva, os processos precisam 
estar organizados numa Arquitetura de Processos que define como eles estão inter
relacionados para entregar Serviços ou Produtos aos clientes. A perspectiva da arquitetura de 
processos, através de seus elementos conceituais, permite responder às seguintes questões de 
competência da Governança em BPM: 

Quais são os Processos a serem governados? 
Como os Processos estão classificados na Cadeia de Valor? 
Como os Processos se relacionam com os Serviços ou Produtos entregues aos Clientes?
Como os Processos se relacionam com Recursos de Software

3 apresenta os elementos que compõem essa perspectiva e
são apresentadas definições para esses elementos. 

Figura 5.3 Processo (Process) e conceitos associados 

Como já visto na Seção 2.2, a literatura apresenta muitas definições possíveis para 
Processo. Este trabalho adota a seguinte definição: 
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pode ser encarado como o elemento 
mais básico a ser “governado”. Para que essa governança seja efetiva, os processos precisam 
estar organizados numa Arquitetura de Processos que define como eles estão inter-

aos clientes. A perspectiva da arquitetura de 
processos, através de seus elementos conceituais, permite responder às seguintes questões de 

Como os Processos se relacionam com os Serviços ou Produtos entregues aos Clientes? 
Software e Equipamentos da 

3 apresenta os elementos que compõem essa perspectiva e, na sequência, 

 

Como já visto na Seção 2.2, a literatura apresenta muitas definições possíveis para 
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Definição: Conforme (ABPMP, 2013; p.432), Processo (Process) “é um conjunto 
de atividades interdependentes, ordenadas no tempo e espaço de forma encadeada, 
que ocorrem como resposta a eventos e que possui um objetivo, início, fim, 
entradas e saídas bem definidos. Essas atividades são geralmente interfuncionais 
ou inter-organizacionais que trabalham juntas para criar um produto ou serviço 
final. Atividades são apresentadas no contexto da sua relação entre si para 
proporcionar uma visão da sequência e do fluxo. Isso inclui um conjunto definido 
de atividades ou comportamentos realizados por humanos, sistemas ou uma 
combinação dos dois e têm um ou mais resultados que podem levar ao fim do 
processo ou uma entrega (handoff) a outro processo”. 
Propósito no Modelo BPMG: Processo é o elemento central do modelo BPMG a 
partir do qual se busca gerar e manter informações de apoio a Governança em 
BPM relacionando-a com outros elementos como: "Projeto de BPM", "Objetivo 
Organizacional", "Serviço", “Regulamentação”, "Papel", entre outros. A partir dos 
relacionamentos de Processo com os demais elementos é possível gerar 
informações de apoio a ações que conduzam aos princípios de governança, como: 
alinhamento estratégico, efetividade, legitimidade, responsabilidade/prestação de 
contas e transparência na condução do gerenciamento dos processos de negócio. 

Pela definição anterior, um componente central da definição de processo é o conceito 
de atividade. 

Definição: Atividade de Processo (ProcessActivity) é o conjunto de tarefas 
necessárias para entregar uma parte específica e definível de um produto ou 
serviço (adaptado de ABPMP, 2013). 
Definição: Recurso de Processo (ProcessResource) representa um recurso que é 
utilizado em uma ou várias atividades de um processo. No contexto deste 
trabalho, foram destacados os seguintes tipos de recurso: Sistema em Software 
(SoftwareSystem) e Equipamento (Hardware) 
Definição: Sistema em Software (SoftwareSystem) é uma aplicação desenvolvida 
em software que suporta diretamente atividades de processo. 
Definição: Equipamento (Hardware) é um recurso físico (ferramenta, 
dispositivo, máquina, instalação) que suporta diretamente atividades de processo. 
Propósito no Modelo BPMG: como uma decomposição da noção de Processo, o 
conceito Atividade promove a transparência do processo. A identificação dos 
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Recursos (sistemas em software e equipamentos) permite a conexão deste modelo 
com outras formas de governança como, por exemplo, a governança da tecnologia 
da informação. 

Numa perspectiva de governança em BPM algumas derivações relevantes do conceito 
processo são: Processo-Chave, Processo de Suporte, e Processo de Gerenciamento. Esses 
conceitos, juntamente com os conceitos de Entregável a Cliente, Serviço e Produto são 
importantes para o delineamento de uma Arquitetura de Processos da Organização. Também 
relevante é o conceito Indicador de Processo a fim de proporcionar a mensuração do 
desempenho de um processo. A seguir, são apresentados as definições e o propósito destes 
componentes conceituais. 

Definição: De acordo com (Jeston e Nelis, 2008; pag 94), Processo-Chave 
(CoreProcess) é todo aquele processo que diz respeito às atividades centrais ao 
negócio da organização e que adicionam valor diretamente ao Produto ou Serviço 
entregue aos clientes finais. “Processo Primário” é outra denominação também 
encontrada na literatura com este mesmo significado (ABPMP, 2013; pag 60). 
Processo-Chave (CoreProcess) é um subtipo de Processo (Process) 
Definição: Com base em (Jeston e Nelis, 2008; pag 94) e (ABPMP, 2013; pag 
60), define-se Processo de Suporte (SupportProcess) como sendo um processo 
que agrupa atividades de apoio aos Processos Chaves da Organização, e que 
agrega valor de forma indireta ao produto ou serviço entregue aos clientes finais. 
Processo de Suporte (SupportProcess) é um subtipo de Processo (Process). 
Definição: Com base em ABPMP (2013; pag 60) define-se Processo de 
Gerenciamento (ManagementProcess) como aquele que agrupa  atividades que 
buscam garantir que os demais tipos de processos  (Chave ou de Suporte) estejam 
atingindo seus objetivos. “Processo de Estratégia”  (Strategic Process) é outra 
denominação também encontrada na literatura com o mesmo significado (Jeston e 
Nelis, 2008; pag 94). 
Definição: Entregável a Cliente (CustomerDeliverable) é um serviço ou produto 
consumido por um cliente da organização, e ao qual um ou mais processos 
agregam valor, considerando a cadeia de valor de processos que gera o serviço ou 
produto. Entregável a Cliente (CustomerDeliverable) possui os subtipos Serviço 
(Service) e Product (Product) 
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Definição: Serviço (Service) é um meio de fornecer valor a clientes, facilitando a 
obtenção de resultados ou atendimento de necessidades requeridas por eles, sem 
que tenham que arcar com a propriedade de determinados custos e riscos inerentes 
à realização do serviço (definição adaptada de AXELOS (2012)). No contexto de 
uma organização que fornece um serviço, este pode ser tanto Externo (oferecidos 
a clientes externos), como também Interno, pelo qual determinadas áreas da 
organização podem ser vistas como prestadoras de serviços a outras que assumem 
o papel de clientes internos. Exemplos: (1) uma empresa que oferece serviços de 
educação profissional para outras empresas ou pessoas que necessitam de 
capacitação; (2) Numa empresa, um “escritório de processos” interno pode 
oferecer serviços de BPM a outras áreas da organização. Em relação ao conceito 
de “processo”, um “serviço” pode ser visto como um resultado de um processo. 
Isto é: o serviço representa o QUE é entregue ao cliente, já o processo é o 
conjunto de atividades e passos que produzem a entrega do serviço.  
Definição: Produto (Product) é um bem de valor adquirível por clientes. De 
forma semelhante ao conceito Serviço, um produto pode ser compreendido como 
um resultado entregável  de uma cadeia de processos. No Modelo BPMG, Produto 
(Product) é um subtipo de Entregável a Cliente (CustomerDeliverable). 
Definição: Valor (Value), no contexto deste trabalho, representa um benefício da 
propriedade de um serviço ou produto. Os benefícios de propriedade incluem 
utilidade, o prazer ou a satisfação obtida pelo consumo de um determinado bem 
ou serviço; e poder, a capacidade de um bem ou serviço a ser trocados por outros 
bens, serviços ou dinheiro (definição adaptada de Investopedia (2015)). 
Definição: a Arquitetura de Processos da Organização (Organizational Process 
Architecture) de acordo com ABPMP (2013b; pag 414) “define processos chaves 
(primários), de suporte e de gerenciamento de uma organização, bem como a 
correlação desses processos a fluxos de trabalho e atividades necessários para a 
entrega de um produto ou serviço. Define também o inter-relacionamento entre 
processos e o relacionamento de processos com clientes e partes interessadas”. 
Jeston e Nelis (2008; pag 86) sustenta que: “Uma arquitetura de processos 
assegura que: 
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 Processos a serem redesenhados, ou novos processos a serem 
desenvolvidos estão atendendo aos objetivos da organização e se 
adequam à estratégia da organização; 

 Processos estão alinhados com a forma como o negócio é (ou deveria 
ser) realizado, e são capazes de fornecer os produtos e serviços aos 
clientes”. 

Propósito no Modelo BPMG: os conceitos acima têm o propósito de favorecer a 
transparência e a equidade entre os stakeholders na medida em que os esforços de 
melhoria podem ser localizados na arquitetura de processos da organização e 
associados às diferentes partes interessadas. Favorecem também a efetividade, na 
medida em que se pode atuar na arquitetura de processos priorizando o que gera 
mais valor para os clientes. 
 
Definição: Um Indicador de Processo (ProcessIndicator) é a representação de 
uma medida do desempenho de um aspecto de um processo, geralmente em 
comparação com uma meta (adaptado de CBOK, 2013e; pag 236). 
Propósito no Modelo BPMG: Conforme (Jeston e Nelis, 2008; pag. 254): “a 
governança obriga as organizações a tomar todas as medidas necessárias para 
assegurar que os processos são gerenciados e sob controle, e que eles são 
administrados corretamente”. Nesse sentido, indicadores de processo são meios de 
promover o gerenciamento e controle dos processos, apoiando a efetividade e a 
transparência do gerenciamento dos processos. 

A tabela 5.9 ilustra instâncias de um fragmento de uma arquitetura de processos de 
uma organização hospitalar genérica. 
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Tabela 5.9 Exemplos de Processos e seus subtipos em uma organização hospitalar 
Exemplos de Processos (Process) Subtipo de Processo 

Atender paciente em consulta médica Processo-Chave (CoreProcess) 
Realizar exame laboratorial Processo-Chave (CoreProcess) 
Realizar internação de paciente Processo-Chave (CoreProcess) 
Operacionalizar folha de pagamento mensal 
de funcionários 

Processo de Apoio (SupportProcess) 

Contratar serviços de segurança e manutenção 
predial 

Processo de Apoio (SupportProcess) 

Atender demanda de solução de Tecnologia 
da Informação 

Processo de Apoio (SupportProcess) 

Realizar o Planejamento Estratégico Processo de Gerenciamento 
(ManagementProcess) 

Desenhar processo de negócio Processo de Gerenciamento 
(ManagementProcess) 

Auditar processo de negócio Processo de Gerenciamento 
(ManagementProcess) 

 
Deve ser ressaltado que o diagrama da Figura 5.3 de conceitos relacionados a Processo 

é uma simplificação do domínio dos processos, visando os objetivos específicos do Modelo 
Conceitual aqui proposto, que é voltado para a Governança em BPM. Não se busca aqui 
representar conceitos e relacionamentos que identifiquem necessariamente “como” as coisas 
acontecem detalhadamente num nível de execução dos processos. O documento de definição 
da notação BPMN (OMG, 2011a), por exemplo, traz uma descrição conceitual bem mais 
ampla do domínio dos processos num nível de detalhe mais próximo da execução de um 
processo, mas que não é voltado necessariamente para a descrição dos elementos que 
compõem a governança. Por exemplo, os componentes conceituais da BPMN não 
contemplam a noção de arquitetura de processos, indicador ou conceitos derivados como 
processo-chave, de suporte ou de gestão. Por outro lado, contempla outros conceitos como 
eventos e triggers necessários à automação da execução de um processo. 
5.3.2 Perspectiva do Alinhamento das Ações de Melhoria dos Processos 

com os Requisitos condicionantes de BPM 
A perspectiva do alinhamento das ações de melhoria dos processos de negócio é fundamental 
para os objetivos da governança em BPM na medida em que as ações de melhoria devem 
estar alinhadas com os objetivos estratégicos da organização e promover a efetividade dos 
processos. Além dos objetivos estratégicos, há outros requisitos condicionantes como: 



 
necessidades de adaptação à legislação, e expectativas dos clientes. Por outro lado, ações de 
melhoria consomem recursos que são
adequadamente priorizadas, monitoradas e relatadas em prestações de contas levando em 
conta esses requisitos condicionantes. A perspectiva do alinhamento das ações de melhoria 
dos processos de negócio com
elementos conceituais, permite responder às seguintes questões de competência:
 Quais são as necessidades organizacionais que requerem ações de melhoria de 

processos? 
 Quais necessidades organizacionais d

de melhoria de processos?
 Quais são os requisitos normativos a serem levados em conta em ações de melhoria de 

processos? 
As Figuras 5-4 e 5-5

Figura 5.4 Elementos conceituais da perspectiva da Melhoria de Processos de Negócio 

necessidades de adaptação à legislação, e expectativas dos clientes. Por outro lado, ações de 
melhoria consomem recursos que são normalmente limitados e por isso elas precisam ser 
adequadamente priorizadas, monitoradas e relatadas em prestações de contas levando em 
conta esses requisitos condicionantes. A perspectiva do alinhamento das ações de melhoria 
dos processos de negócio com os Requisitos condicionantes de BPM, através de seus 
elementos conceituais, permite responder às seguintes questões de competência:

Quais são as necessidades organizacionais que requerem ações de melhoria de 

Quais necessidades organizacionais devem ser levadas em conta na priorização de ações 
de melhoria de processos? 
Quais são os requisitos normativos a serem levados em conta em ações de melhoria de 

5 apresentam uma representação conceitual dessa perspectiva.

Elementos conceituais da perspectiva da Melhoria de Processos de Negócio 
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necessidades de adaptação à legislação, e expectativas dos clientes. Por outro lado, ações de 
normalmente limitados e por isso elas precisam ser 

adequadamente priorizadas, monitoradas e relatadas em prestações de contas levando em 
conta esses requisitos condicionantes. A perspectiva do alinhamento das ações de melhoria 

os Requisitos condicionantes de BPM, através de seus 
elementos conceituais, permite responder às seguintes questões de competência: 

Quais são as necessidades organizacionais que requerem ações de melhoria de 

evem ser levadas em conta na priorização de ações 

Quais são os requisitos normativos a serem levados em conta em ações de melhoria de 

apresentam uma representação conceitual dessa perspectiva. 

 
Elementos conceituais da perspectiva da Melhoria de Processos de Negócio – 1ª Parte 
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A Figura 5.4 apresenta os elementos conceituais que dão origem às necessidades de 
melhoria de processos, representadas na figura por BPI_Requirement6. De acordo com o 
diagrama dessa figura, essas necessidades de melhoria são constituídas a partir de três fontes: 
 Requisitos gerados a partir de Objetivos Organizacionais 

(OrganizationalObjectiveRequirementToProcess); 
 Requisitos gerados a partir de entregáveis a clientes 

(CustomerDeliverableRequirementToProcess) que geram necessidades de melhoria nos 
processos, onde estes entregáveis podem ser: Serviços (Service) ou Produtos (Product). 

 Requisitos gerados a partir de Regulamentações 
(RegulamentationRequirementToProcess), que geralmente ocorrem quando do 
estabelecimento de mudanças na legislação ou nas normas que afetam as regras de 
negócio a serem consideradas nos processos. 

A seguir são apresentadas as definições dos elementos conceituais da Figura 5.4, bem 
como o seu propósito no Modelo BPMG. 

Definição: Requisito de Melhoria de Processo de Negócio (BPI_Requirement) 
representa necessidade de melhorias advindas de: 
o  requisitos gerados a partir dos objetivos estratégicos da organização e seus 

desdobramentos (OrganizationalObjective), ou  
o de mudanças no contexto dos processos a partir dos requisitos do serviço ou 

produto resultante de uma cadeia de processos, ou ainda,  
o de mudanças nas regulamentações (legislação, normas internas, políticas) que 

impactam um processo de negócio.  
No modelo BPMG este conceito tem como subtipos: Requisito de Objetivo 

Organizacional para Processo (OrganizationalObjectiveRequirementToProcess); Requisito de 
Entregável a Clientes para Processo (CustomerDeliverableRequirementToProcess); Requisito 
de Regulamentação para Processo (RegulamentationRequirementToProcess). 

Propósito no Modelo BPMG: pela implementação desse elemento conceitual busca-se 
identificar necessidades que impactam na melhoria do alinhamento estratégico, 
conformidade legal e efetividade dos processos de negócio. 

                                                 
6 BPI é um acrônimo comumente usado na literatura de BPM para Business Process Improvement, em português: 

Melhoria de Processo de Negócio. 
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Definição: Objetivo Organizacional (OrganizationalObjective) é um resultado 
requerido por uma organização para garantir que o seu propósito seja atendido 
(adaptado de (AXELOS, 2012). Um “objetivo organizacional” pode ser relacionado a 
um determinado nível de gestão da organização: estratégico, tático ou operacional, 
sendo que um objetivo de mais alto nível pode ser desdobrado em objetivos mais 
específicos de níveis inferiores. Idealmente os objetivos organizacionais devem ser 
explícitos, fruto de um processo de planejamento estratégico e de seus 
desdobramentos. Todavia, nem todas as organizações têm um planejamento 
estratégico formalmente estabelecido ou documentado, o que não quer dizer que os 
objetivos não existam. Em todo caso, os objetivos organizacionais em seus diversos 
níveis devem ser vistos como direcionadores das ações de BPM visando o 
alinhamento estratégico dessas ações, que é um princípio básico da governança. 
Definição: Requisito de Objetivo Organizacional para Processo 
(OrganizationalObjectiveRequirementToProcess) é um conceito criado no modelo 
BPMG para representar necessidades de melhorias em processos advindas de 
objetivos estratégicos da organização e seus desdobramentos. 
Propósito no Modelo BPMG: pela implementação dos elementos conceituais Objetivo 
Organizacional e Requisito de Objetivo Organizacional para Processo busca-se 
gerar informações de apoio à priorização de ações de melhoria de processos de 
negócio, levando em conta o seu alinhamento com os objetivos organizacionais 
estabelecidos no planejamento estratégicos e seus desdobramentos. 
Definição: Requisito de Entregável a Cliente para Processo 
(CustomerDeliverableRequirementToProcess) é um conceito criado no Modelo 
BPMG para representar requisitos de Serviços (Service)7 ou Produtos (Product) a 
serem levados em conta na implementação dos processos que integram a cadeia de 
valor que entrega o Serviço ou Produto. Exemplos típicos desse tipo de requisitos 
podem ser metas de tempo máximo de entrega e de custo, bem como de aspectos de 
qualidade. 
Propósito no Modelo BPMG: pela implementação dos elementos conceituais 
Entregável a Cliente, suas derivações Serviço e Produto, e Requisito de Entregável 

                                                 
7 As definições de Serviço (Service), Produto (Product) e Entregável a Cliente (CustomerDeliverable) foram 

feitas na Seção anterior (Perspectiva da Arquitetura de Processos) 



 
a Cliente para Processos 
contribuem na cadeia de valor da organização e na priorização de ações de melhoria 
de processos de negócio alinhadas com expectativas de clientes. Favorece assim o 
princípio de govern
também na promoção da equidade entre 
que atendam a diferentes tipos de clientes.
Definição: Regulamentação
ou externas), regras e requisitos legais que a organização deve cumprir. No Modelo 
BPMG uma Regulamentação dá origem a requisitos normativos a serem atendidos 
pelos Processos e ações de melhoria do processo. No contexto da governança, a 
conformidade com regulamentações é também conhecida pelo termo em inglês 
compliance e está normalmente associada à proteção contra riscos de não atendimento 
requisitos de legalidade, segurança, saúde e meio
Definição: Requisito d
(RegulamentationRequirementTo
para representar requisitos advindos de mudanças na legislação ou nas normas que 
afetam os processos de negócio.
Propósito no Modelo BPMG
Regulamentação e Requisito de Regulamentação para Processo busca
conformidade dos Processos de Negócio e ações de melhoria de processos para com a 
legislação e normas que dizem respeito à organização, favorecend
governança da legitimidade

Figura 5.5 Elementos conceituais da perspectiva de Melhoria dos Processos 

a Cliente para Processos busca-se gerar informações de como os processos 
contribuem na cadeia de valor da organização e na priorização de ações de melhoria 
de processos de negócio alinhadas com expectativas de clientes. Favorece assim o 
princípio de governança da legitimidade, bem como da efetividade. Pode ser usada 
também na promoção da equidade entre stakeholders se usada para balancear ações 
que atendam a diferentes tipos de clientes. 

Regulamentação (Regulamentation) diz respeito a leis, norma
ou externas), regras e requisitos legais que a organização deve cumprir. No Modelo 
BPMG uma Regulamentação dá origem a requisitos normativos a serem atendidos 
pelos Processos e ações de melhoria do processo. No contexto da governança, a 

idade com regulamentações é também conhecida pelo termo em inglês 
compliance e está normalmente associada à proteção contra riscos de não atendimento 
requisitos de legalidade, segurança, saúde e meio-ambiente, entre outros possíveis.

Requisito de Regulamentação 
RegulamentationRequirementToProcess) é um conceito criado no Modelo BPMG 

para representar requisitos advindos de mudanças na legislação ou nas normas que 
afetam os processos de negócio. 
Propósito no Modelo BPMG: pela implementação dos elementos 
Regulamentação e Requisito de Regulamentação para Processo busca
conformidade dos Processos de Negócio e ações de melhoria de processos para com a 
legislação e normas que dizem respeito à organização, favorecend
governança da legitimidade.  
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 para Processo 

) é um conceito criado no Modelo BPMG 
para representar requisitos advindos de mudanças na legislação ou nas normas que 

ntação dos elementos conceituais 
Regulamentação e Requisito de Regulamentação para Processo busca-se apoiar a 
conformidade dos Processos de Negócio e ações de melhoria de processos para com a 
legislação e normas que dizem respeito à organização, favorecendo o princípio de 

 
Elementos conceituais da perspectiva de Melhoria dos Processos – 2ª Parte 



89 
 

A Figura 5.5 apresenta os elementos conceituais que se referem à realização das ações 
de melhoria dos processos propriamente ditas. De acordo com este diagrama as ações de 
melhoria dos processos de negócio (BPI_Action) implementam as necessidades de 
melhoria de processos de negócio (BPI_Requirement) e desta forma melhoram (improves) 
os processos de negócio (Process). O conjunto de ações de melhoria dos processos de 
negócio (BPI_Action) forma o Portfólio de ações de melhoria dos processos de negócio 
(BPI_ActionPortifolio).  Ainda de acordo com o diagrama da Figura 5.5, as ações de 
melhoria dos processos de negócio (Business Process Improvement Action - BPI_Action) 
podem ser caracterizadas nos seguintes subtipos, conforme o seu grau de complexidade: 
 Ação Simples de Melhoria de Processo de Negócio (BPI_SimpleAction);  
 Projeto de Melhoria de Processo de Negócio (BPI_Project); e  
 Programa de Melhoria de Processos de Negócio (BPI_Program). 

A seguir são apresentadas as definições dos conceitos ilustrados nos diagramas das 
Figura 5.4 e 5.5. 

Definição: uma Ação de Melhoria de Processo (Business Process Improvement 
Action - BPI_Action) representa uma iniciativa de melhoria em um processo da 
organização. Ações de Melhoria de Processo realizam a ideia de melhoria contínua 
que é inerente à prática de BPM. No modelo BPMG, de forma a representar ações que 
têm diferentes níveis de complexidade, Ação de Melhoria de Processo tem como 
subtipos: Ação Simples de Melhoria de Processo de Negócio (BPI_SimpleAction), 
Projeto de Melhoria de Processo de Negócio (BPI_Project), Programa de Melhoria de 
Processos de Negócio (BPI_Project), conforme detalhado a seguir.  
Definição: Ação Simples de Melhoria de Processo de Negócio (BPI_SimpleAction) é  
um esforço de curto prazo e baixa complexidade empreendido para criar um único 
produto, serviço ou resultado relacionado a melhoria de um processo. Ação Simples 
de Melhoria de Processo de Negócio se diferencia de um Projeto de Melhoria de 
Processo de Negócio (ver definição a seguir) por ter um escopo menos complexo, e 
prazo e custo menores, requerendo assim controles mais simples. Todavia, os critérios 
dessa diferenciação por complexidade de escopo, prazo e custo podem variar entre 
diferentes organizações, conforme a cultura de gestão e complexidade da própria 
organização. 
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Definição: Projeto de Melhoria de Processo de Negócio (BPI_Project) é  um esforço 
temporário empreendido para criar um único produto, serviço ou resultado relacionado 
a melhoria de um processo (adaptado de (PMI, 2013a). A gestão de um Projeto de 
Melhoria de Processo de Negócio deve obedecer aos princípios gerais da disciplina 
de gerenciamento de projetos (ver PMI (2013ª)). 
Definição: Programa de Melhoria de Processo (BPI_Program) é um  conjunto de 
projetos de melhoria de processo (BPI_Project) relacionados, gerenciados de forma 
coordenada para obter benefícios e controles que não estariam disponíveis se eles 
fossem gerenciados individualmente (adaptado de (PMI, 2013b). A gestão de um 
Programa de Melhoria de Processo deve obedecer aos princípios gerais da disciplina 
de gerenciamento de programas (ver PMI (2013b)). 
Definição: Portfólio de Ações de Melhoria de Processos (BPI_ActionPortfolio) pode 
ser entendido como um banco de dados ou documento estruturado usado para 
gerenciar ações de melhoria e projetos de melhoria de processos de negócio durante 
todo o seu ciclo de vida. O portfólio é usado para coordenar os projetos e garantir que 
atendam aos seus objetivos de maneira oportuna e com custo eficaz. (Definição 
adaptada de AXELOS (2012) para “Portfólio de Projetos”). A gestão de um Portfólio 
de Ações de Melhoria de Processos deve obedecer aos princípios gerais da disciplina 
de gerenciamento de programas (ver PMI (2013c)). 
Propósito no Modelo BPMG: os elementos conceituais Portfólio de Ações de 
Melhoria de Processos (BPI_ActionPortfolio), Ação de Melhoria de Processo 
(BPI_Action) e suas derivações definidas acima é de grande relevância para a 
Governança em BPM, pois proporciona a geração de informações úteis em vários 
aspectos: 

o É possível avaliar os esforços de melhoria de processos sob o ponto de vista do 
alinhamento estratégico com os objetivos organizacionais e outros aspectos 
(expectativas de clientes, restrições legais), eventualmente corrigindo 
prioridades. 

o Favorece a transparência das ações de melhoria, podendo as informações 
também serem usadas para proporcionar equidade para com o as partes 
interessadas, com base na avaliação das suas demandas em comparação com as 
ações conduzidas. 
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A título de exemplo, no estudo de caso descrito no Capítulo 6, a organização 
pesquisada estava conduzindo ações de melhoria de processos, sob a forma de projetos, para: 
“Projeto de melhoria do processo de Aquisição de Bens ou Serviços” e “Projeto de automação 
do processo de prestação de contas de gestão”. 

É importante esclarecer que os conceitos Projeto de Melhoria de Processos de 
Negócio (BPI_Project) e Programa de Melhoria de Processos de Negócio (BPI_Program), 
aqui tratados como subtipos de Ação de Melhoria de Processos de Negócio (BPI_Action), 
bem como o conceito Portfólio de Ações de Melhoria de Processos (BPI_ActionPortfolio) 
precisam ser compreendidos e conduzidos à luz de disciplinas de gerenciamento de projetos, 
de programas, e de portfólio respectivamente. O aprofundamento desse aspecto está fora do 
escopo deste trabalho, mas referências mundialmente conhecidas nesses campos são (PMI, 
2013a, 2013b e 2013c). Vale mencionar o trabalho de Ahlemann (2009) que apresenta um 
modelo de referência para sistemas de informação em projetos, que possui concepção 
semelhante ao presente trabalho, todavia voltado para o domínio do gerenciamento de 
projetos. 
5.3.3 Perspectiva do Ciclo de Gerenciamento dos Processos de Negócio 
O ciclo do gerenciamento de processos de negócio é composto por atividades agrupadas em 
etapas de gerenciamento de processos de negócio numa perspectiva de melhoria contínua. 
ABPMP (2013a; pag 53 – tradução livre) afirma que “organizações com maturidade em BPM 
gerenciam seus processos em um ciclo que contempla planejamento, design, implementação, 
execução, medição, controle e melhoria contínua dos processos de negócio”. No contexto da 
governança em BPM, esse conceito é relevante justamente porque visa garantir a efetividade 
da gestão processos de negócio. A perspectiva do Ciclo de Gerenciamento dos Processos de 
Negócio caracteriza a metodologia para BPM. Através da implementação de seus elementos 
conceituais, é possível obter respostas às seguintes questões de competência da Governança 
em BPM: 
 Quais são as atividades de BPM e como elas se inter-relacionam? 
 Dada uma determinada necessidade de melhoria de processo, que ações padrão devem 

ser conduzidas para realização da melhoria? 
 Como um processo deve ser gerenciado e continuamente melhorado? 
 Dada uma determinada ação de melhoria de processo, em que fase do ciclo de BPM ela 

se encontra? 
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A Tabela 5.10 mostra alguns exemplos conhecidos de ciclos de melhoria contínua que 
podem ser usados em BPM. Ciclos de BPM mais recentemente produzidos na literatura 
costumam preconizar fases como: Planejamento, Análise do processo atual (modelo AI IS), 
Desenho do processo melhorado (Modelo TO BE), Implementação do processo (modelo TO 
RUN), Monitoramento & controle e Refinamento (ABPMP, 2013b). Em geral, esses ciclos 
contemplam etapas que possam ser usadas para a automação de processos. A Figura 5.6 
ilustra o ciclo de BPM proposto por (ABPMP, 2013b). 

Tabela 5.10 Exemplos de Modelos de Ciclo de Vida BPM e Referências-Padrão que os utilizam 

Denominação 
do Modelo  Breve descrição Referência de Uso 

PDCA Também conhecido como o "Ciclo de Deming", compreende as 
etapas em inglês: Plan-Do-Control-Act (Planejar-Fazer-
Controlar-Agir ou Ajustar)  (Langley et al., 2009). Ele foi 
criado na década de 50 e, provavelmente, é o "pai" de todos os 
ciclos de vida para gerenciamento de processos. É adotado pelo 
padrão ISO 9000 (ABNT, 2015) de Sistemas de Gestão da 
Qualidade (SGQ). 

Padrão ISO 9000 de 
Sistemas de Gestão da 
Qualidade (SGQ). 

DMAIC DMAIC é uma abreviação das cinco etapas em inglês: Define-
Measure-Analyse-Improve-Control (Definir-Medir-Analisar-
Melhorar-Controlar) usadas para conduzir os projetos de 
melhoria de processos que adotam o padrão 6-Sigma (Pyzdek e 
Keller, 2009). 

6-Sigma 

IDEAL É uma abreviatura para: iniciação, diagnóstico, estabelecer, 
agir, e aprender (McFeeley, 1996) foi criado originalmente 
para os programas de melhoria de processo de software, mas 
pode ser adaptado para a melhoria de processos de negócio em 
geral. 

CMU/SEI IDEAL 

 
Figura 5.6 Ciclo de BPM típico (ABPMP, 2013b) 



 
A Figura 5.7 apresenta o diagrama conceitual dessa perspectiva. Em seguida, são 

apresentadas as definições dos novos elementos conceituais agregados nessa perspectiva.

Figura 5.7 Diagrama conceitual da perspectiva do Ciclo de Gerenciamento de Processos
Definição: Um Ciclo de BPM
agrupadas em fases que visam a melhoria contínua de processos de ne
acordo com a Figura 5.7
Processos (BPI_Action
(BPI_Project) pode, por exemplo, realizar uma ou mais fases do ciclo de BPM 
adotado, a depender do objetivo final do projeto. 
Definição: uma Fase de Ciclo de BPM
procedimental que gera insumos para a fase seguinte de um Ciclo de BPM e que 
agregam valor a uma ação de melhoria de processos (
Definição: um Processo de BPM
Modelo BPMG para caracterizar a implementação de uma 
(BPM_CyclePhase) sob a forma de um processo. O conceito Processo de BPM se 
diferencia do conceito de Fase de Ciclo de BPM porque este último não é apresen
na literatura necessariamente como um processo. Caracterizar uma Fase de Ciclo de 
BPM como um Processo é útil porque esse último é um conceito com atributos mais 
precisos no Modelo BPMG do que o conceito de Fase de Ciclo de BPM, agregando 

apresenta o diagrama conceitual dessa perspectiva. Em seguida, são 
apresentadas as definições dos novos elementos conceituais agregados nessa perspectiva.

Diagrama conceitual da perspectiva do Ciclo de Gerenciamento de Processos
Ciclo de BPM (BPM_Cycle) é uma composição de atividades 

agrupadas em fases que visam a melhoria contínua de processos de ne
acordo com a Figura 5.7 um Ciclo de BPM guia (guides) Ações de Melhoria de 

BPI_Action). Desta forma, um Projeto de Melhoria de Processos 
) pode, por exemplo, realizar uma ou mais fases do ciclo de BPM 

adotado, a depender do objetivo final do projeto.  
Fase de Ciclo de BPM (BPM_CyclePhase) corresponde a uma etapa 

procedimental que gera insumos para a fase seguinte de um Ciclo de BPM e que 
agregam valor a uma ação de melhoria de processos (BPI_Action

Processo de BPM (BPM_Process) é um conceito introduzido no 
Modelo BPMG para caracterizar a implementação de uma Fase de Ciclo de BPM

) sob a forma de um processo. O conceito Processo de BPM se 
diferencia do conceito de Fase de Ciclo de BPM porque este último não é apresen
na literatura necessariamente como um processo. Caracterizar uma Fase de Ciclo de 
BPM como um Processo é útil porque esse último é um conceito com atributos mais 
precisos no Modelo BPMG do que o conceito de Fase de Ciclo de BPM, agregando 
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assim maior potencial de entendimento e de gestão. De acordo com o diagrama da 
Figura 5.6 Processo de BPM (BPM_Process) é um subtipo de Processo de 
Gerenciamento (ManagementProcess, apresentado anteriormente na Seção 5.3.1, 
Figura 5.3). 
Propósito no Modelo BPMG: O ciclo de BPM deve ser usado como referência para 
uma avaliação de conformidade e efetividade da gestão de um processo de negócio. 
Numa avaliação desse tipo serão buscadas evidências de artefatos e resultados 
específicos esperados na realização de cada fase do ciclo de BPM, para o processo de 
negócio que está sendo avaliado. Pela adoção dos conceitos acima se busca a 
consistência e boa fundamentação das atividades de BPM favorecendo assim sua 
efetividade e a melhoria continua do próprio BPM. 
Deve ser ressaltado que embora existam diversos modelos de ciclo de BPM 

disponíveis na literatura de BPM, uma organização pode criar o seu próprio ciclo de BPM 
voltado para as suas necessidades. A tendência é que ao fazê-lo a organização faça adaptações 
ou variações dos ciclos já existentes. Como exemplo, a Figura 5.8 traz o ciclo de BPM 
proposto por (Oliveira, 2014) como parte de uma metodologia para BPM em uma organização 
pública brasileira. 

 
Figura 5.8 Ciclo de BPM de um Estudo de Caso em Organização Pública Brasileira (Oliveira, 2014) 
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O conceito de Ciclo de BPM contempla o aspecto metodológico do gerenciamento de 
processos de negócio. O uso intenso do conceito é mais provável em organizações com certa 
maturidade em BPM. Todavia, as organizações com baixa maturidade podem usá-lo 
justamente para evoluir suas iniciativas de BPM. Num primeiro momento, poderiam usá-lo 
apenas como referência, mas sem estar estritamente aderentes a aspectos detalhados das fases 
de um ciclo. Com o tempo, essas fases poderão ganhar mais detalhe e precisão para o 
contexto das necessidades de BPM da organização. Do ponto de vista da governança, um 
ciclo de BPM sempre pode ser uma referência para útil para definição de critérios de 
avaliação de conformidade, efetividade e maturidade do gerenciamento de processos de 
negócio na organização. 
5.3.4 Perspectiva da Estrutura Organizacional, Agentes e Papéis 
A perspectiva de papéis e responsabilidades busca possibilitar meios de se obter o princípio 
de governança de responsabilidade e prestação de contas sobre o BPM. Na literatura de 
governança esse princípio é conhecido como accountability. Desta forma, a perspectiva dos 
Agentes e Papéis da Governança em BPM, através da implementação de seus elementos 
conceituais, permite responder às seguintes questões de competência da Governança em 
BPM: 
 Em quais papéis (de BPM ou de governança) uma pessoa pode atuar? Em quais ela 

atua? 
 Dado um determinado elemento governado (exemplo: um processo, ou um projeto de 

melhoria de processos) quem responde pela prestação de contas desse elemento? 
 Uma pessoa trabalha em qual Unidade Organizacional e é parte de quais equipes? 
 Que unidades organizacionais e equipes compõem a Organização ou subáreas da 

organização? 
A Figura 5-9 apresenta um modelo conceitual genérico para agentes (Agent) e papéis 

(Role) no contexto do modelo BPMG. Pelo diagrama, um agente pode ser uma pessoa 
(Person) ou um agente autômato (AutomatonAgent). Ambos podem exercer (plays) papéis 
de BPM (BPM_Role) que se distinguem em Papéis de Prestação de Contas de BPM 
(BPM_AccountabilityRole) e Papel de Suporte a BPM (BPM_SupportRole). 



 

Figura 5.9 
A seguir são definidos os novos elementos conceituais represe

Figura 5-9. 
Definição: Agente (
exerce um (ou mais) 
um agente de software
Definição: Unidade Organizacional
estrutura de uma organização. Uma 
emprega (employs) pessoas e pode ser subunidade de outra unidade o
Uma Unidade Organizacional
outras unidades organizacionais. Esse elemento conceitual permite representar uma 
estrutura organizacional ou parte dela.
Definição: Equipe 
determinado fim. O conceito de 
unidade organizacional 
pessoas de diferentes Unidades Organizacionais (
Definição: Papel (Role
autorizações concedidas a uma pessoa ou equipe no contexto geral de uma 

 Diagrama conceitual da perspectiva de Agentes e Papéis
são definidos os novos elementos conceituais representados no diagrama da 

(Agent) é uma pessoa (Person) ou autômato (
(ou mais) Papel (Role). Um Agente autômato (AutomatonAgent

software ou um sistema robotizado. 
Unidade Organizacional (OrganizationalUnit) é uma instância da 

estrutura de uma organização. Uma Unidade Organizacional
) pessoas e pode ser subunidade de outra unidade o

Unidade Organizacional (OrganizationalUnit) pode ser um agregado de várias 
outras unidades organizacionais. Esse elemento conceitual permite representar uma 
estrutura organizacional ou parte dela. 

 (Team) é uma agregação de Pessoas (Person
determinado fim. O conceito de Equipe (Team) pode ser usado para representar uma 
unidade organizacional informal. Isso permite que uma Equipe seja formada por 
pessoas de diferentes Unidades Organizacionais (OrganizationalUnit

Role) representa um conjunto de responsabilidades, atividades e 
autorizações concedidas a uma pessoa ou equipe no contexto geral de uma 
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. Isso permite que uma Equipe seja formada por 
OrganizationalUnit) formais. 

) representa um conjunto de responsabilidades, atividades e 
autorizações concedidas a uma pessoa ou equipe no contexto geral de uma 
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organização. Um papel é definido em um processo ou função. Uma pessoa ou equipe 
pode ter vários papéis (adaptado de (AXELOS, 2012)). 
Definição: Papel de BPM (BPM_Role) é um subtipo de papel (Role) que exerce 
responsabilidades no gerenciamento de processos de negócio. Papéis de BPM são 
variados por serem vinculados ao tipo de processo e às diferentes características de 
cada organização. A literatura identifica uma grande quantidade de denominações de 
papéis de BPM que, todavia, apresentam grande superposição de significados. Uma 
lista bastante completa pode ser obtida em Paim (2007). Para os objetivos deste 
trabalho, propõe-se que Papel de BPM (BPM_Role) possa ser distinguido em dois 
subtipos que são definidos a seguir: Papel de Prestação de Contas de BPM 
(BPM_AccountabilityRole) e Papel de Suporte a BPM (BPM_SupportRole). 
Definição: Papel de Prestação de Contas de BPM (BPM_AccountabilityRole) é um 
subtipo de papel de BPM (BPM_Role) que exerce responsabilidades de prestação de 
contas por atividades do gerenciamento de processos de negócio. Esses papéis são de 
especial interesse no contexto da governança em BPM. “Gestor de Processo” (ou 
“Dono de Processo”), “Gerente de Projeto de Processos” são exemplos de papéis desse 
tipo. 
Definição: Papel de Suporte a BPM (BPM_SupportRole) é um subtipo de papel de 
BPM (BPM_Role) que exerce responsabilidades em atividades de apoio a BPM. 
“Analista de Processos” e “Consultor de BPM” são exemplos de papéis desse tipo. 
Definição: Papel de Governança em BPM (BPMG_Role) é um subtipo de Papel 
(Role) destinado a exercer atividades de apoio à Governança em BPM. “Auditor de 
Governança” e “Membro de Comitê de Governança” são exemplos possíveis de papéis 
desse tipo. 
Propósito: por meio da implementação desses elementos conceituais numa 
organização é possível: 

o Geração de informações para a responsabilidade e prestação de contas 
(accountability) sobre o BPM e a Governança em BPM. 

o Constituir estruturas organizacionais para Governança de BPM.  
No capítulo 2, Seção 2.3.1, são exemplificadas algumas estruturas e papéis para a 

governança em BPM. A Tabela 5.11 exemplifica alguns papéis relacionados ao princípio da 
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responsabilidade/ prestação de contas (BPM_AccountabilityRole) definidos na organização 
pesquisada em estudo de caso relatado no capítulo 6. 

Deve ser ressaltado que, embora não representado no diagrama da Figura 5-9, há 
restrições quanto a papéis que um agente autômato (AutomatonAgent) pode exercer. Por 
exemplo, esse tipo de agente não é capaz exercer os papéis de BMP_AccountabilityRole. 
Desta forma, do ponto de vista da Governança, importam mais os papéis exercidos por 
pessoas e mais precisamente aqueles relacionados à responsabilidade/prestação de contas 
pelas ações de BPM. 
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Tabela 5.11 Exemplos de Papéis de Prestação de Contas de BPM em uma organização pública pesquisada 

Papel de Prestação de 
Contas de BPM 
(BPM_AccoutabilityRole) 

Responsabilidades 

Gestor do Processo   Participar e/ou conduzir as atividades relacionadas à melhoria do processo;  Identificar e promover melhorias pontuais no processo submetendo à validação do 
EPROC;  Definir objetivos e metas de desempenho para o processo gerido;  Assegurar que recursos e habilidades estejam disponíveis;  Mensurar e reportar o desempenho de processos;  Revisar objetivos e metas a partir dos resultados apurados;  Iniciar esforços de transformação referente a mudanças do processo;  Fomentar a comunicação e a integração dos envolvidos;  Assegurar a integridade do desenho de processos e das informações repassadas ao 
EPROC;  Verificar conformidade com os padrões metodológicos instituídos;  Gerenciar regras de negócio;  Prestar contas regularmente ao Escritório de Processos sobre o desempenho do 
processo sob sua responsabilidade. 

Gerente de projetos de 
Processos 

 Planejar projetos de melhoria de processos de acordo com a metodologia do 
EPROJ (Escritório de Projetos);  Monitorar e controlar a execução do projeto;  Gerenciar mudanças eventualmente necessárias;  Gerenciar expectativas das partes interessadas;  Gerenciar equipe (com as respectivas avaliações de desempenho, quando for o 
caso);  Validar produtos do projeto;  Documentar lições aprendidas;  Garantir conformidade com as normas relacionadas ao gerenciamento de projetos 
definidas pelo Tribunal;  Divulgar resultados;  Encerrar o projeto. 

Patrocinador do Escritório 
de Processos 

 Definir direção para a iniciativa de Gestão de Processos de Negócio na 
organização;  Articular junto à alta gerência para que o Escritório de Processos receba a 
prioridade e os recursos necessários;  Aprovar os projetos;  Representar a iniciativa perante a Organização;  Alinhar às expectativas da Organização aos projetos executados pelo EPROC;  Cobrar resultados;  Garantir as alterações normativas necessárias à implementação das melhorias dos 
processos;  Gerenciar conflitos. 

 
5.3.5 Perspectiva da Maturidade da Governança em BPM 
Conforme já visto no Capítulo 2, Seção 2.3.2, Rosemman, Bruin e Power (2008) incluem a 
Governança como um dos fatores chaves de um modelo de maturidade em BPM que 
contempla também os fatores: alinhamento estratégico, métodos, pessoas e cultura. Barros 
(2009) reforça essa ideia argumentando que assim como a Gestão de Processos pode avançar 
em estágios conforme modelos de maturidade de processos, a governança de processos 



 
também pode avançar em estágios e deve ser compatibilizada com a matur
organização. Essa noção é retomada no modelo BPMG aqui apresentado no sentido de propor 
uma estrutura conceitual de dados genérica que permita a implementação de níveis de 
maturidade para a Governança. A perspectiva da Maturidade da Governança em 
da implementação de seus elementos conceituais, permite responder às seguintes questões de 
competência da Governança em BPM:
 Quais são os estágios preconizados para a governança dos processos da organização?
 Dado um estágio de governança defin

gestão de um processo deve atender para atingir aquele estágio de governança?
 Dado um determinado processo da organização, qual o seu estágio de governança?

A Figura 5-10 mostra a estrutura conceitual de dados
representar um modelo para maturidade da governança de processos.

 

Figura 5.10
A seguir são definidos os elementos conceituais
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também pode avançar em estágios e deve ser compatibilizada com a matur
organização. Essa noção é retomada no modelo BPMG aqui apresentado no sentido de propor 
uma estrutura conceitual de dados genérica que permita a implementação de níveis de 
maturidade para a Governança. A perspectiva da Maturidade da Governança em 
da implementação de seus elementos conceituais, permite responder às seguintes questões de 
competência da Governança em BPM: 

Quais são os estágios preconizados para a governança dos processos da organização?
Dado um estágio de governança definido, quais são os requisitos necessários que a 
gestão de um processo deve atender para atingir aquele estágio de governança?
Dado um determinado processo da organização, qual o seu estágio de governança?

mostra a estrutura conceitual de dados proposta neste trabalho para 
representar um modelo para maturidade da governança de processos. 

10 Modelo Conceitual de Dados para Maturidade em BPM
A seguir são definidos os elementos conceituais que compõem o diagrama da Figura 
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Definição: no contexto deste trabalho, um modelo de maturidade para governança 
de processo (BPMG_MaturityModel) é uma coleção requisitos de governança de 
processos (GovernanceRequirement) agrupados em níveis de maturidade da 
governança de um processo (GovernanceMaturityLevel), que serve para (OMG, 
2008a): 

o Enquanto uma ferramenta descritiva: permitir uma avaliação atual ("as is") de 
forças e fraquezas da governança de um processo; 

o Enquanto uma ferramenta prescritiva: permitir o desenvolvimento de um 
roteiro para melhoria da governança de um processo. 

o Enquanto uma ferramenta comparativa: permitir o benchmarking para 
avaliação em relação a padrões da indústria e outras organizações, ou mesmo 
entre processos de uma mesma organização. 

Definição: no contexto deste trabalho, um nível de maturidade da governança de 
um processo (GovernanceMaturityLevel) representa um estágio de evolução da 
governança de um processo obtido a partir da sua conformidade com um conjunto de 
requisitos de governança de Processo (GovernanceRequirement). Convenciona-se 
aqui que o nível de maturidade deve ser expresso como um número natural (1, 2, ...) e 
que um nível de maturidade N significa um estágio de governança mais evoluído que 
um nível (N-1).  
Definição: um requisito de governança de processo 
(ProcessGovernanceRequirement) é uma exigência a ser atendida de forma a 
promover os princípios de governança (GovernancePrinciple, definido na Seção 
5.3.6) na condução do processo em questão. 
Definição: no contexto deste trabalho, uma avaliação de maturidade da governança 
de um processo (ProcessGovernanceMaturityAssessment) é o resultado da análise da 
conformidade de um determinado processo (Process) para com o conjunto de 
requisitos de governança de processo (GovernanceRequirement) que compõem os 
níveis de maturidade do modelo estabelecido. A maturidade de governança de um 
processo estará num nível N, se ele atende ao conjunto de requisitos do nível N e 
também dos níveis (n-1) inferiores até o primeiro nível do modelo. Por exemplo, a 
maturidade de governança de um processo estará num nível 3, se ele atende ao 
conjunto de requisitos do nível 3 e também dos níveis 2 e 1 (sendo 1 o primeiro nível 
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do modelo). No modelo apresentado na Figura 5-10 pode-se observar que avaliação 
de maturidade da governança de um processo 
(ProcessGovernanceMaturityAssessment) é uma classe de relacionamento entre os 
elementos conceituais processo (Process) e nível de maturidade de governança de 
processo (GovernanceMaturityLevel). 
Definição: no contexto deste trabalho, uma avaliação de requisito de governança de 
processo (ProcessGovernanceReqAssessment) é o resultado da análise da 
conformidade de um processo (Process) para com um requisito de governança de 
processo (GovernanceRequirement). No modelo apresentado na Figura 5-10 pode-se 
observar que avaliação de requisito de governança de processo 
(ProcessGovernanceReqAssessment) é uma classe de relacionamento entre os 
elementos conceituais processo (Process) e requisito de governança de processo 
(ProcessGovernanceRequirement). 
Propósito no Modelo BPMG: os elementos conceituais acima definidos têm por 
objetivo permitir a implementação de um modelo de níveis de maturidade para 
governança de processos de negócio em uma organização. Os níveis representam uma 
escala de evolução da governança dos processos e pressupõem que os princípios de 
governança são promovidos de forma crescente ao longo dos níveis. Este aspecto 
favorece ao princípio da efetividade do BPM. 
O estudo de caso relatado no Capítulo 6 deste trabalho contemplou uma instanciação 

simplificada dos elementos conceituais desta perspectiva de maturidade de governança de 
processos a partir de uma demanda da própria organização pesquisada. O apêndice B traz a 
instanciação do modelo de maturidade proposto. 
5.3.6 Perspectiva dos Processos, Papéis e Direcionadores da Governança 
A perspectiva dos processos, papéis e direcionadores da governança trata das atividades que 
são próprias da governança, de quem as executa, e sob que critérios. Assim, a implementação 
de seus elementos permite responder às seguintes questões de competência da Governança em 
BPM: 
 Quais são os processos da governança? Quais os papéis previstos nesses processos? 
 Quais são os objetos da governança (elementos governados)? 
 Quais são os elementos direcionadores da governança? 



 
O diagrama da Figura 5

direcionadores para os processos de governança.

Figura 5.11 Diagrama conceitual
Definição: processos de governança
governança que podem ser feitas sobre os elementos governados. Processos de 
governança realizam as intenções de governança da organização (Open Group, 2009). 
Os processos de governança têm como entrada 
(GovernedElement) e são direcionados por 
(GovernanceDriver
Definição: os elementos governados
estão sendo controlados, monitorados e medidos.  No fragmento do model
apresentado na Figura 5.11, elementos governados é entrada
processos de governança. Os elementos governados podem ser, por relação de subtipo, 
o portifólio de ações de melhoria processos
de processos da organização
últimos conceitos foram definidos anteriormente na perspectiva da arquitetura dos 
processos (Seção 5.
5.3.2), respectivamente.
Definição: direcionador da governança
no Modelo BPMG para representar um conjunto de fatores que devem ser 

O diagrama da Figura 5-11 apresenta os elementos conceituais que são entradas e 
direcionadores para os processos de governança. 

Diagrama conceitual das Entradas e Direcionadores dos Processos de Governança
processos de governança (GovernanceProcess) compreendem as ações de 

governança que podem ser feitas sobre os elementos governados. Processos de 
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de processos da organização (OrganizationalProcessArchitecture
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considerados para cumprimento dos objetivos da governança. Conforme a Figura 5-6, 
os direcionadores da governança, por relação de subtipo, são: 

o Objetivos Organizacionais (OrganizationalObjective) - conceito já definido 
na perspectiva das ações de melhoria dos processos- Seção 5.3.2; 

o Regulamentação (Regulamentation) - conceito já definido na perspectiva das 
ações de melhoria dos processos- Seção 5.3.2, aqui representa regulamentações 
que interferem na governança em BPM; 

o Política Corporativa (CorporatePolicy), definido a seguir; 
o Princípios de Governança (GovernancePrinciple), definido a seguir; 

Definição: Política Corporativa (CorporatePolicy) é um conjunto de princípios de 
alto nível ou direcionamento de ações com o propósito de influenciar e direcionar o 
processo de decisão para alinhar com a filosofia, os objetivos e os planos estratégicos 
estabelecidos pelos executivos de uma organização. Além disso, as políticas precisam 
descrever as consequências por não-conformidade com a política, os meios para tratar 
exceções e como a conformidade com a política será verificada e medida (adaptado de 
(ISACA, 2012).  
Definição: Princípios de Governança (GovernancePrinciple) são regras gerais 
voltadas para proteger os acionistas e outras partes interessadas importantes em 
relação aos cursos de ação adotados pela gestão corporativa. A Tabela 2.1 (no 
Capítulo 2) ilustra princípios gerais de governança que são comumente encontrados na 
literatura de Governança Corporativa. Estes princípios gerais são guias que devem ser 
adaptados e contemplados em todas as formas de implementação de governança na 
organização, incluindo aqui o caso da Governança em BPM.   
Propósito no Modelo BPMG: os elementos dessa perspectiva visam possibilitar a 
implementação das ações de governança, favorecendo a efetividade e a 
responsabilidade / prestação de contas da gestão de processos de negócio 
O apêndice C apresenta uma proposta de definição em alto nível de Processos de 

Governança visando à implementação e uso do Modelo BPMG numa organização. Estes 
processos carecem ainda e avaliação e implementação prática. 
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5.4 DISCUSSÃO DO MODELO 
O Modelo BPMG foi concebido para apoiar a definição e implementação de Governança de 
BPM numa organização. Ele é composto e descrito, através de notação apropriada, de 
elementos inter-relacionados que foram extraídos de construtos teóricos da Governança 
obtidos na literatura. Foram também sugeridos em alto nível processos de governança que 
podem apoiar a implantação do modelo conceitual. Essa proposta visa suprir lacunas 
importantes identificadas na fase de revisão da literatura, e contempla também sugestões 
obtidas em estudo de caso relatado do Capítulo 6. 

Entre muitas possibilidades de aplicação do Modelo BPMG está a criação de um 
conjunto de documentos eletrônicos inter-relacionados de forma estática, ou mesmo um 
sistema informatizado que implemente esses elementos conceituais e a integridade referencial 
das informações envolvidas. Nesse sentido as classes conceituais do Modelo BPMG serão 
úteis para a derivação de um modelo de dados implementável. Todavia, para usá-lo dessa 
forma, é obviamente necessário detalhar e enriquecer o modelo com a descrição de atributos e 
novas subclasses, além de outros requisitos de projetos de software. Isso foi feito em estudo 
de caso relatado no capítulo 6. 

Deve-se ressaltar que nem todos os conceitos aqui ilustrados são necessariamente de 
igual importância num dado contexto de necessidades e fatores ambientais de uma 
organização. O uso do Modelo BPMG requererá uma adaptação ao contexto situacional da 
organização em questão. Ainda outro aspecto importante é que, uma vez selecionados e 
priorizados os elementos conceituais de governança a serem implementados, isso não precisa 
ser feito em sua totalidade em um único esforço, mas sim através de “ondas” ou ciclos 
iterativos de implementação. O Apêndice C apresenta uma proposta de como isso pode ser 
realizado. 

Dentre as possibilidades de evolução desse modelo, encontra-se a sua maior 
formalização sob a forma de uma ontologia de domínio, descrevendo as restrições relativas 
aos conceitos em linguagem formal e relacionando-os a uma ontologia de fundamentação 
(Guizzardi, 2010). Todavia, a concepção de um modelo como Modelo BPMG nesses termos 
envolve desafios como:  
 Qual o nível de granularidade ideal de para representação dos diversos conceitos 

presentes no modelo? Um risco de um modelo de muito alto nível conceitual poderá 
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ser a baixa utilidade em uma situação real de implementação; já um modelo muito 
granularizado poderá tornar-se implementável apenas em determinados contextos.  

 Como lidar com conceitos que no mundo real têm grande superposição? Tome-se 
como exemplo os conceitos de “governança de processos” e “governança de BPM”. Ao 
se analisar suas definições encontradas na literatura tem-se dificuldade para estabelecer 
se são a mesma coisa, ou em que são diferentes. 

 Como lidar com conceitos amplos, imprecisos e pouco estruturados? Tome-se como 
exemplo o conceito de “Política Corporativa” (CorporatePolicy, tratado na Seção 
5.3.6). Sobre esse conceito, Bethlem (1981; apud Umeda e Trindade, 2004) identificou 
dez diferentes definições para o termo aplicado no contexto das organizações. Umeda e 
Trindade (2004) sustentam que “a palavra política tem sido usada com uma variedade 
tão grande de concepções que ela perdeu um sentido preciso”. Em casos como esse, 
torna-se muito difícil modelar o conceito de uma forma amplamente satisfatória para as 
organizações em geral, em aspectos como: quais são os atributos e restrições aplicáveis 
ao conceito? Qual o seu relacionamento com outros conceitos? 

Esta pesquisa tem por premissa que o tratamento mais adequado destes desafios 
evoluirá com diversos ciclos de implementação e avaliação. A abordagem de pesquisa-design 
com estudo de caso e avaliação por especialistas, adotada neste trabalho, mostrou-se uma boa 
escolha para lidar com esses desafios. 
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6 AVALIAÇÃO DO MODELO BPMG 
Este capítulo tem por objetivo avaliar a aplicabilidade do Modelo BPMG, que foi criado com 
o propósito de apoiar a governança em BPM nas organizações. Nesse sentido, foi realizado 
um estudo de caso de avaliação do modelo no contexto de uma organização pública que 
conduzia uma iniciativa de implantação de BPM há cerca de três anos. Esta iniciativa 
envolvia a estruturação de um escritório de processos em paralelo à condução de projetos de 
melhoria de processos de negócio da instituição. Em seguida, o modelo foi avaliado para fins 
de comparação por especialistas externos à organização que atuam em funções relacionadas à 
governança. O capítulo está organizado da seguinte forma: 

 Inicialmente é apresentado o contexto da organização em que o estudo de caso foi 
realizado (Seção 6.1); 

 Em seguida são apresentados os objetivos, as etapas do estudo de caso e sua 
caracterização na abordagem de pesquisa-design adotada no trabalho (Seção 6.2); 

 Na sequência, o desenvolvimento do estudo de caso é apresentado em três etapas 
(Seção 6.3): 

o Seleção dos conceitos de governança do Modelo BPMG aplicáveis à 
organização; 

o Construção de uma ferramenta de software na forma de um Catálogo de 
Informações de Governança em BPM para a organização, baseado nos 
conceitos selecionados do Modelo BPMG; 

o Avaliação do Modelo BPMG por um grupo de integrantes da organização e 
por um grupo de especialistas externos. 

 Discussão do Modelo BPMG em Grupo Focal na organização (Seção 6.4); 
 A Seção 6.5 trata de uma etapa do estudo de caso que realizou uma instanciação do 

modelo BPMG na organização; 
 A Seção 6.6 trata de uma etapa do estudo de caso que realizou instanciação de um 

modelo de maturidade para governança em BPM, conforme elementos da perspectiva 
de Maturidade do Modelo BPMG; 
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 A Seção 6.7 traz considerações finais ao capítulo ressaltando outras formas possíveis 
de aplicação do Modelo BPMG conforme o contexto da organização. 

6.1 CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO INVESTIGADA NO ESTUDO DE CASO 
O contexto do caso é uma organização pública de esfera estadual, que atua na fiscalização da 
legalidade e legitimidade de atos administrativos de outros órgãos públicos da esfera estadual 
e municipal distribuídos em cerca de 180 municípios. Seus clientes diretos são as instituições 
da esfera legislativa estadual e municipal, bem como os cidadãos em geral. Nessa 
organização, a partir do ano de 2012, teve origem uma iniciativa para estruturar um 
“escritório de processos” (chamado internamente de EPROC), que atuando sob os princípios 
conceituais de BPM busca a melhoria dos processos da instituição. A motivação declarada 
para a estruturação do EPROC surgiu a partir da:  

 Necessidade de uma visão sistêmica dos processos alinhada aos objetivos estratégicos;  
 Ausência de metodologias internas para a melhoria de processos e posterior controle 

de desempenho;  
 Ausência de padronização na execução de atividades relacionadas à BPM;  
 Necessidade de estabelecer uma unidade responsável por gerir a iniciativa de BPM na 

instituição de forma estruturada.  
A necessidade de apoio técnico levou a organização a firmar um convênio de 

cooperação com o Centro de Informática da UFPE para que uma equipe de pesquisadores 
desse centro que atua no campo de BPM viesse apoiar a condução desta iniciativa. Após 
concretização desse convênio, a condução desta iniciativa passou a ser conduzida a partir da 
interação de dois grupos: 

 Um grupo de pesquisadores do CIn-UFPE composto de: uma doutora (coordenadora 
do projeto), três doutorandos, duas mestrandas e quatro graduandos (estagiários); 

 Um grupo interno composto de: um patrocinador (diretor do núcleo de planejamento e 
controle da organização), uma gerente do escritório de processos (gestora da gerência 
de desenvolvimento organizacional) e dois servidores (funcionários da unidade de 
desenvolvimento organizacional). 
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Estes grupos passaram a atuar com o objetivo de desenvolver práticas de BPM na 
Organização, com cinco núcleos de ação: 

 Estruturação do escritório de processos; 
 Implementação de práticas de governança em processos; 
 Desenvolvimento de projetos-piloto; 
 Seleção e aplicação de tecnologia da informação para BPM; 
 Comunicação e educação em BPM. 

No caso específico deste trabalho, o estudo trata da aplicação do modelo conceitual para 
governança em BPM proposto nesta tese, através do núcleo de implementação de práticas de 
governança em processos referido acima.  

O critério de escolha deste caso foi intencional, o que nos termos definidos por Merriam 
(1998) é adequado às pesquisas de natureza qualitativa, visando à seleção de um contexto que 
seja significativo para o fenômeno estudado. O objetivo específico desse estudo de caso foi 
aplicar o Modelo BPMG proposto no capítulo anterior para avaliar o quanto ele se mostra 
válido e útil para apoiar as necessidades de governança em BPM em uma organização, bem 
como obter subsídios para melhoria desse modelo. 

6.2 PLANEJAMENTO DO ESTUDO DE CASO 
6.2.1 Objetivos do estudo de caso 
Os objetivos do estudo de caso foram definidos conforme o Tabela 6.1. 

Tabela 6.1 Objetivo do Estudo de Caso 

Avaliar a aplicação do Modelo BPMG através da construção de um catálogo 
eletrônico de informações voltadas para a promoção da governança em 
BPM. 

Com o objetivo de analisar o modelo conceitual proposto de acordo com critérios de: 
clareza de entendimento, utilidade, viabilidade do esforço de 
operacionalização, favorecimento aos princípios gerais de governança, e 
abrangência das dimensões conceituais de informação e dos 
relacionamentos entre as dimensões do modelo. 

Do ponto de vista do Gestor do EPROC, patrocinador do EPROC, gerentes de Projeto de 
BPM e Clientes do EPROC. 

No contexto da organização investigada. 
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Para os critérios de avaliação mencionados na Tabela 6-1 foram adotadas as seguintes 
definições:  

 Clareza: refere-se ao entendimento pelos participantes, quanto à definição das 
categorias conceituais e dos relacionamentos entre as categorias conceituais que 
compõem o modelo BPMG; 

 Utilidade: refere-se à percepção dos participantes quanto ao grau de utilidade do 
propósito das categorias conceituais e relacionamento entre as categorias conceituais 
para as necessidades em termos de governança em BPM da organização; 

 Viabilidade do Esforço de Operacionalização: refere-se à percepção qualitativa dos 
participantes quanto ao grau de benefício versus esforço necessário à obtenção e 
manutenção de informações relativas às categorias conceituais do modelo; 

 Favorecimento aos princípios gerais de governança corporativa: refere-se à 
percepção dos participantes quanto a se os princípios gerais de governança corporativa 
(ver Tabela 2.1) são favorecidos por meio da implementação desses elementos na 
organização; 

 Abrangência Conceitual: refere-se à percepção dos participantes quanto à suficiência 
das categorias conceituais e seus relacionamentos presentes no modelo BPMG, para 
promover a governança em BPM. Em outras palavras, seriam as categorias conceituais 
do modelo suficientes para as necessidades de informação de governança em BPM da 
organização? Há lacunas conceituais? Há conceitos e relacionamentos desnecessários? 

6.2.2 Caracterização do estudo de caso na perspectiva de pesquisa-design 
Conforme definido na Seção 3.3, este estudo de caso é parte de uma estratégia de pesquisa-
design na perspectiva defendida por Wieringa (2009). A perspectiva desse autor propõe que 
uma pesquisa-design deve se basear na resolução de ciclos mutuamente aninhados de 
problemas práticos e de conhecimento. Nesses ciclos, a solução de um problema de ordem 
prática pode levar o agente a fazer perguntas de conhecimento, e a obtenção de respostas a 
essas perguntas de conhecimento pode levá-lo a novos problemas práticos, e assim por diante. 
A solução destes problemas pelo pressuposto da pesquisa-design se dá pela construção de 
artefatos inovadores destinados a lidar com os problemas. Artefatos de Tecnologia da 
Informação (TI) são amplamente definidos como construções (vocabulário e símbolos), 
modelos (abstrações e representações), métodos (algoritmos e práticas), e instanciações 
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(implementações e os sistemas de protótipos) (March e Smith, 1995 apud Hevner et al. , 
2004). 

Tabela 6.2 Definição do Problema Prático da Pesquisa-Design 
Problema prático 
Contexto do Problema Prático: 
A organização vem desenvolvendo um esforço de gestão de processos de negócio, desde 2012. Dentre as 
principais metas da iniciativa de BPM, destaca-se a estruturação de um escritório de processos (EPROC) em 
paralelo a projetos de melhoria de alguns processos de negócio da organização. Desde então, as informações 
sobre o esforço de BPM foram se acumulando na forma de documentos eletrônicos estáticos armazenados em 
pastas de rede divididas por assunto, e em aplicações de software dispersas. Por outro lado, ainda não foi 
estabelecido um modelo consolidado de quais dimensões de informação devem ser usadas para governança das 
ações de BPM. Como consequência, não há, por enquanto, meios eficientes para cruzamento das informações 
necessárias para avaliação de resultados, prestação de contas e planejamento dos próximos passos dessas ações.  
Definição dos Problemas Práticos Objetivo Prático 
Como proporcionar ao EPROC e patrocinadores da 
iniciativa de BPM da organização um meio eficiente de 
gestão da informação para a governança das ações de 
BPM da organização? Quais são as dimensões de 
informação a serem consideradas? 

Avaliar a viabilidade de aplicação do Modelo BPMG 
na construção de um catálogo eletrônico de 
informações voltadas para a promoção da 
governança em BPM. 
 

Tabela 6.3 - Definição Problema de Conhecimento da Pesquisa-Design 
Problema de Conhecimento 
Contexto do Problema de Conhecimento: 
Por um lado, a governança em BPM é apontada como fator crítico para o sucesso contínuo das iniciativas de 
BPM. Mas, por outro lado, as abordagens de governança nesse campo têm se caracterizado por se basearem em 
conceitos: o complexos, isto é: 

  O conceito amplo de Governança em BPM é apresentado como sendo composto por diversos outros 
componentes conceituais inter-relacionados e que possuem implicações mútuas; o imprecisos, isto é: 

 Os componentes conceituais do conceito amplo de Governança em BPM são definidos em nível 
pouco detalhado; 

 Diferentes componentes conceituais são usados por diferentes autores. 
Como consequência, as organizações que desenvolvem iniciativas de BPM, sobretudo aquelas com baixa 
maturidade nesta área, não dispõem de modelos consolidados nos quais se basear para promover a governança 
em BPM. 
Definição do Problema de Conhecimento Objetivo de Conhecimento 
Quais são e como se relacionam os componentes 
conceituais de um modelo de governança em BPM? 

Avaliar clareza de entendimento, utilidade, e 
abrangência das dimensões conceituais de 
informação e dos relacionamentos do modelo 
BPMG. 

Nestes termos, o estudo de caso adotou como ponto de partida problemas e objetivos 
práticos e de conhecimento conforme descrito nas Tabelas 6.2 e 6.3. Os objetivos práticos e 
de conhecimento estabelecidos tiveram como premissa que o Catálogo Eletrônico BPMG 
(objetivo prático) a ser construído com base no Modelo BPMG (objetivo de conhecimento) 
permite a avaliação concreta do modelo, com base na visualização de informações reais do 
contexto da organização investigada. 
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6.2.3 Etapas do estudo de caso 
Considerando os objetivos traçados acima, o desenvolvimento do estudo de caso foi dividido 
nas seguintes etapas: 

 Etapa 1 - Seleção dos Conceitos de Governança do Modelo BPMG para aplicação na 
organização: essa etapa foi necessária uma vez que os conceitos até então contidos no 
modelo BPMG foram obtidos a partir de pesquisa bibliográfica, e não da realidade da 
organização; 

 Etapa 2 - Desenvolvimento do Catálogo BPMG: etapa que implementou o objetivo 
prático de Aplicar o Modelo BPMG na construção de um catálogo eletrônico de 
informações voltadas para a promoção da governança em BPM; 

 Etapa 3 - Avaliação do Catálogo BPMG por dois grupos distintos: (1) integrantes do 
Escritório de Processos da Organização e, (2)  um grupo de especialistas externos em 
governança; 

 Etapa 4 – Discussão do Modelo BPMG em grupo focal por integrantes do Escritório 
de Processos da Organização. As etapas 3 e 4 realizaram o objetivo de conhecimento 
da pesquisa-design; 

 Etapa 5 - Aplicação do Modelo BPMG na organização. As etapas 3, 4 e 5 realizaram o 
objetivo de conhecimento da pesquisa-design. 
A seção a seguir descreve a realização dessas etapas. 

6.3 DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO 
6.3.1 Etapa 1: Seleção dos conceitos do Modelo BPMG para aplicação na 

organização 
A seleção de quais classes conceituais eram aplicáveis foi feita principalmente buscando-se 
evidências do uso dos conceitos previstos no modelo BPMG pela organização. Para obter tais 
informações, foi realizada uma pesquisa documental buscando-se evidências dos conceitos 
presentes no Modelo BPMG no acervo de documentos produzidos pelo EPROC. O método de 
pesquisa documental foi selecionado para esta etapa por proporcionar a observação concreta e 
detalhada das informações relacionadas aos conceitos do Modelo BPMG no formato em que 
elas são usadas na organização. Além da pesquisa documental, foram realizadas entrevistas 
com integrantes do EPROC da organização para complementar o entendimento da forma 
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como os documentos eram usados. As Tabelas 6.4 e 6.5 apresentam uma síntese dos achados 
dessa pesquisa documental, listando o nome e breve descrição dos documentos pesquisados, 
bem como as classes conceituais do Modelo BPMG evidenciadas no documento. 

Tabela 6.4 Achados da pesquisa documental para evidenciação de conceitos do Modelo BPMG 

Nome do 
Documento Breve Descrição 

Classes 
Conceituais 
Evidenciadas 

Manual de 
BPM 

Documento produzido com base em um trabalho de mestrado de Oliveira 
(2014) cuja pesquisa de campo foi desenvolvida na organização tem por 
objetivo ser o guia de gestão de processos de negócio da organização. 
Dentre diversos conteúdos desse manual, os considerados mais importantes 
para a construção do Catálogo BPMG foram: o modelo de ciclo de vida de 
gestão de processos e que caracteriza as fases de um projeto de melhoria de 
processos; e a definição de papéis e responsabilidades envolvendo a gestão 
de processos na organização. 

Processo 
Ciclo de BPM; 
Projeto de BPM; 
Papéis e 
Responsabilidades 

Documento 
de Visão do 
Processo 

Em um projeto de melhoria de processo este documento registra os 
resultados da primeira fase do ciclo de BPM adotado na organização, 
denominada Planejamento. Nesta fase busca-se detalhar o escopo do 
projeto e conhecer, ainda de forma superficial, o processo de negócio que 
está sendo tratado. O documento é composto das Seções como: 
Contextualização do negócio; Objetivo do processo; Objetivo da análise; 
Partes interessadas do processo (Stakeholders); Papéis e responsabilidades; 
Expectativas do cliente; Fatores críticos do sucesso. 

Processo; 
Objetivo; Papéis e 
Responsabilidades; 
Cliente 

Documento 
de Análise 
do 
Processo 

Em um projeto de melhoria de processo este documento registra os 
resultados da segunda fase do ciclo de BPM adotado na organização, 
denominada Análise do Processo. Nesta fase busca-se estruturar a definição 
dos problemas da organização de forma a identificar e atacar suas causas 
básicas e prover uma base para melhorar a qualidade, reduzir o tempo de 
ciclo e também os custos, quando necessário. O documento é composto de 
Seções como: Metodologia Aplicada; Priorização dos Problemas; 
Identificação dos Problemas e Causas; Categorização dos Problemas; 
Métricas do Processo; Conclusão; Anexos. 

Processo 
Projeto de BPM; 

Documento 
de 
Modelagem 
do 
Processo 
(As Is) 

Em um projeto de melhoria de processo, este documento registra os 
resultados da terceira fase do ciclo de BPM adotado na organização, 
denominada Modelagem do Processo Atual. Nesta fase busca-se aprofundar 
o entendimento do fluxo do processo atual. Os documentos pesquisados 
têm a seguinte estrutura: Objetivo do Processo; Escopo do Processo; Visão 
Sistêmica do Processo; Visão Geral do Processo (Macroprocesso); Modelo 
do Processo; Pontos de Atenção; Anexos. 

Processo, Objetivo 
 

Documento 
de 
Modelagem 
do 
Processo 
Proposto 
(ToBe) 

Em um projeto de melhoria de processo, este documento registra os 
resultados da quarta fase do ciclo de BPM adotado na organização, 
denominada Modelagem do Processo Proposto. Nesta fase busca-se projetar 
a transformação do processo atual no processo desejado, conforme 
oportunidades de melhoria identificadas nas fases anteriores. Os 
documentos têm a seguinte estrutura: Objetivo do Processo; Visão geral do 
Processo; Gestor do Processo; Indicadores de Desempenho; Sugestões de 
Melhoria; Anexos 

Processo 
Objetivo; 
Indicador de 
Processo 
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Tabela 6.5 Achados da pesquisa documental para evidenciação de conceitos do Modelo BPMG 
(continuação) 

Nome do 
Documento Breve Descrição Classes Conceituais 

Evidenciadas 
Modelos 
do 
Processo 
As Is e 
To Be 

São anexos dos documentos de modelagem AS IS e TO 
BE,que documentam detalhadamente os fluxos de processos 
desenhados em notação BPMN. 

Processo 

DNA do 
Indicador 

São anexos dos documentos de modelagem do Processo Proposto TO BE, 
e documentam detalhadamente os indicadores do processo, com atributos 
como: fórmula, periodicidade, unidade de medida, fontes de dados, entre 
outros. 

Indicador de 
Processo 

Carta de 
Serviços 

Documento inspirado no Decreto nº 6.932, de 11 de agosto de 2009, 
conhecido como “Decreto Cidadão” que dispõe sobre a simplificação do 
atendimento público prestado ao cidadão e institui a “Carta de Serviços ao 
Cidadão”. Busca comunicar à sociedade quais são os serviços prestados 
pela organização, ressaltando informações como: forma de acesso e 
obtenção dos serviços, compromissos (prazos) e padrões de atendimento 
(requisitos). 

Cliente; 
Serviço 

Com base no resultado da pesquisa documental e posteriores entrevistas com 
integrantes do EPROC, foram então selecionados para aplicação no Catálogo BPMG os 
conceitos: Processo, Projeto de BPM, Objetivo Organizacional, Serviço, Regulamentação, 
Pessoas, Papéis e Ciclo de BPM. O conceito Serviço foi enfatizado em detrimento do conceito 
Cliente, uma vez que um serviço, no contexto dos processos de negócio, representa a saída de 
um ou mais processos, e os clientes em si, são clientes dos serviços e não propriamente dos 
processos. Foi acrescido o conceito Regulamentação (no sentido de lei, norma), embora ele 
não tenha sido evidenciado na pesquisa documental, uma vez que se observou que esse 
conceito é amplamente utilizado na organização e tem grande impacto nos processos.  

A Seção a seguir trata da construção de um Catálogo de Informações de Governança 
em BPM implementado a partir dos conceitos selecionados. 
6.3.2 Etapa 2 - construção de um Catálogo Eletrônico de informações em 

Governança de BPM para aplicação na organização 
Conforme estabelecido no objetivo prático da pesquisa-design foi desenvolvida uma 
ferramenta de software nomeada “Catálogo BPMG” com base nos conceitos selecionados do 
Modelo BPMG a partir da pesquisa documental descrita na Seção anterior. O catálogo 
BPMG, implementado na plataforma MS-Access®, teve dois propósitos principais: 

 Ser um repositório e um sistema de consulta a informações de apoio à governança em 
BPM na organização. Nesse sentido, as informações disponibilizadas visam promover: 
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a transparência, a responsabilidade e prestação de contas das ações de BPM, o 
alinhamento dessas ações para com os objetivos da organização, a efetividade e 
equidade para com os interesses dos diversos participantes da iniciativa de BPM na 
organização; 

 Proporcionar aos participantes da organização uma visualização concreta e didática 
dos conceitos do Modelo BPMG, de forma a subsidiar sua avaliação pelos 
participantes; 
A ferramenta foi destinada ao uso dos seguintes stakeholders: 

 O patrocinador da iniciativa de BPM na organização membro do corpo diretivo da 
organização; 

 Representantes de áreas clientes do EPROC; 
 Gerente da área do escritório de processos (EPROC); 
 Gerentes de Projetos de BPM, integrantes do próprio EPROC. 

O catálogo BPMG foi construído com três tipos principais de tela, conforme descrito a 
seguir: 

 Tela de elemento conceitual de governança, como ilustrado na Figura 6.1. Há uma tela 
desse tipo para cada elemento conceitual de governança implementado. Foram 
implementados os elementos conceituais: Processos, Serviços, Objetivos 
Organizacionais, Projetos de BPM, Pessoas e Papéis, e Ciclo de BPM. Cada tela 
apresenta uma definição do elemento conceitual de governança em foco, um diagrama 
de relacionamento com os outros elementos e um menu de consultas a informações 
relacionadas ao elemento conceitual de governança em foco. A partir desse tipo de tela 
pode-se navegar entre os elementos conceituais do modelo, detalhar a definição dos 
relacionamentos entre os elementos e acessar consultas relacionadas a cada elemento 
conceitual;  

 Telas de Consultas de Informações, conforme exemplo ilustrado na Figura 6-2. As 
telas de consulta são acionadas a partir das telas de dimensões de governança, como 
ilustrado na legenda (6) da Figura 6-1; 

 Telas de detalhamento da definição dos relacionamentos entre as dimensões de 
governança, conforme ilustrado no exemplo da Figura 6.3. As telas de detalhamento 



 
dos relacionamentos são acionadas a partir das telas de elementos conceituais de 
governança, como ilustra

  
  
  
  
Figura 6.1 Ilustração de tela do Catálogo BPMG (Exemplo ilustrado: tela da dimensão Processo)

Figura 6.2 Ilustração de Consulta de Informação do Catálogo BPMG (exemplo apresentado: Objetivos 

Legendas: 
1) Nome da Dimensão de Governança principal representada no topo da tela.
2) Botões de navegação para as Dimensões de Governança implementadas no catálogo.
3) Conceituação da Dimensão de Governança principal 
4) Diagrama de relacionamento da dimensão principal representada na tela com as demais Dimensões de 

Governança implementadas. Caixas de texto referem
relacionamentos. 

5) Botões de acesso a detalhamento 
6) Botões de acesso a consultas de informações relacionadas à dimensão principal representada na tela.

3 

dos relacionamentos são acionadas a partir das telas de elementos conceituais de 
governança, como ilustrado na legenda (5) da Figura 6.1; 

Ilustração de tela do Catálogo BPMG (Exemplo ilustrado: tela da dimensão Processo)

Ilustração de Consulta de Informação do Catálogo BPMG (exemplo apresentado: Objetivos 
direcionadores de Projetos de BPM) 

Nome da Dimensão de Governança principal representada no topo da tela. 
Botões de navegação para as Dimensões de Governança implementadas no catálogo.
Conceituação da Dimensão de Governança principal representada na tela. 
Diagrama de relacionamento da dimensão principal representada na tela com as demais Dimensões de 
Governança implementadas. Caixas de texto referem-se às dimensões. Setas representam os 
Botões de acesso a detalhamento dos relacionamentos (setas) entre as dimensões presentes no diagrama.
Botões de acesso a consultas de informações relacionadas à dimensão principal representada na tela.

1 

4 

5 
6 
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dos relacionamentos são acionadas a partir das telas de elementos conceituais de 

 

Ilustração de tela do Catálogo BPMG (Exemplo ilustrado: tela da dimensão Processo) 

 
Ilustração de Consulta de Informação do Catálogo BPMG (exemplo apresentado: Objetivos 

Botões de navegação para as Dimensões de Governança implementadas no catálogo. 
Diagrama de relacionamento da dimensão principal representada na tela com as demais Dimensões de 

se às dimensões. Setas representam os 
dos relacionamentos (setas) entre as dimensões presentes no diagrama. 

Botões de acesso a consultas de informações relacionadas à dimensão principal representada na tela. 

2 
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Figura 6.3 Ilustração de Detalhamento de Relacionamento entre Dimensões do Modelo 

A Tabela 6.6 apresenta resumo com consultas implementadas no Catálogo BPMG. 
Convém esclarecer as seguintes limitações do Catálogo BPMG: 

 Não foram implementadas telas de entradas de dados considerando que o propósito 
principal da ferramenta era, através de suas saídas (consultas), permitir aos usuários a 
visualização dos conceitos do Modelo BPMG. Desta forma, o conteúdo da base de 
dados foi preenchido diretamente na ferramenta de banco de dados, com dados 
colhidos na etapa de pesquisa documental. Isso foi possível porque não havia um 
volume muito grande de informações. 

 A construção da aplicação não levou em consideração eventuais padrões arquiteturais 
de tecnologia preconizadas pela área de TI da organização, tais como uso de 
determinado gerenciador de banco de dados, ou de plataforma de desenvolvimento. 
Pelos motivos descritos acima é mais apropriado considerar que a ferramenta consistiu 

num protótipo que poderá ser evoluído pela organização. Todavia, verificou-se que ela foi 
suficiente para que os usuários visualizassem sua utilidade como repositório de informações 
de governança em BPM. Além disso, foi possível apoiar a avaliação do Modelo BPMG pelos 
participantes da organização. 
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Tabela 6.6 Exemplos de consultas implementadas no Catálogo BPMG 

Título da 
Consulta 

Principais 
Atributos de 
Informação 

Propósito Dimensões de 
Governança 

Princípio 
Associado 

Objetivos 
organizacionais 
direcionadores 
de Projetos de 
BPM 

Denominação do 
Objetivo; Título do 
Projeto; Status do 
Projeto. 

Dar conhecimento de quais 
Objetivos Organizacionais 
direcionam Projetos de BPM na 
organização, para oportunizar a 
avaliação do alinhamento do 
esforço de melhoria da gestão de 
processos com os objetivos 
estratégicos da organização. 

Obj.Organizacional 
Projeto de BPM 

Alinhamento 
estratégico 
Transparência 

Serviços 
direcionadores 
de Projetos de 
BPM 

Denominação do 
Objetivo; Título do 
Projeto; Status do 
Projeto. 

Dar conhecimento de quais 
Serviços da organização são 
direcionam Processos, para apoiar 
o alinhamento do trabalho 
realizado através dos processos em 
relação aos Serviços prestados aos 
clientes da organização. 

Serviço 
Projeto de BPM 

Alinhamento 
estratégico 
Transparência 

Objetivos 
Organizacionais 
direcionadores 
de Processos 

Denominação do 
Objetivo; Nome do 
Processo. 

Conhecer os Objetivos 
Organizacionais Estratégicos que 
são impactados por processos 
mapeados, para apoiar o 
alinhamento estratégico do Esforço 
de BPM 

Processo 
Obj.Organizacional 

Alinhamento 
estratégico 
Transparência 

Processos 
beneficiados 
por Projetos de 
BPM 

Nome do Processo; 
Título do Projeto; 
Status do Projeto; 
Fase do Projeto. 

Listar a relação Projetos de BPM 
(em andamento e/ou já realizados) 
versus Processos, de forma a 
conhecer que Projetos beneficiam 
quais Processos na organização, 
para gerar informação de apoio à 
avaliação da transparência / 
efetividade do esforço de melhoria 
da gestão dos processos 

Processo 
Projeto de BPM 

Transparência 
Efetividade 

Pessoas e seus 
Papéis no 
processo 

Nome do Processo; 
Nome da Pessoa; 
Papel 
desempenhado;  

Dar conhecimento de Pessoas e 
seus respectivos Papéis 
participantes nos Processos da 
organização para promover a 
responsabilidade e prestação de 
contas quanto ao trabalho realizado 
nos Processos 

Processo 
Papel 
Pessoa 

Accountability 

Histórico do 
Processo e fases 
do ciclo BPM 

Nome do Processo; 
Fases do Ciclo 
BPM já realizadas. 

Conhecer o histórico de ações de 
melhoria do processo para gerar 
informação de apoio à avaliação da 
efetividade da metodologia de 
BPM 

Processo 
Ciclo de BPM Efetividade 

Objetivos 
Organizacionais  
mensurados por 
Indicadores de 
Processos 

Denominação do 
Objetivo; Nome do 
Processo; Título do 
Indicador; 
Definição do 
Indicador; 
Histórico de 
valores do 
Indicador. 

Conhecer os Objetivos 
Organizacionais Estratégicos que 
são impactados por indicadores de 
processos mapeados pelo esforço 
de BPM para dar transparência e 
avaliar efetividade dos processos 
envolvidos 

Objetivo 
Organizacional 
Processo 

Efetividade 
Transparência 
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6.3.3 Etapa 3: Avaliação dos elementos implementados na ferramenta 
“Catálogo BPMG” 

Conforme descrito nas Seções anteriores, para subsidiar a avaliação do Modelo BPMG na 
organização, primeiramente foram selecionadas classes conceituais do modelo evidenciadas 
em pesquisa documental. Em seguida foi construída a ferramenta “Catálogo BPMG” com 
base nas classes conceituais selecionadas. Subsequentemente, a base de dados do Catálogo 
BPMG foi preenchida com informações do acervo de documentos e arquivos do Escritório de 
Processos da organização acerca das ações de BPM na organização. Em seguida, o Catálogo 
BPMG foi avaliado por dois grupos de participantes da pesquisa: 

 Integrantes da organização pesquisada que eram participantes das ações de BPM 
conduzidas pelo seu Escritório de Processos;  

 Especialistas em Governança externos à organização pesquisada. 
No primeiro grupo foram convidados nove integrantes do EPROC, sendo que sete 

participaram da avaliação. Vale salientar que dentre os participantes da pesquisa, três 
indivíduos eram ex-integrantes do EPROC. Eles participaram desde o início da iniciativa e 
saíram do projeto seis meses antes da pesquisa ser realizada. Cinco participantes atuavam no 
papel de analistas de processos ou gerentes de projetos de BPM. O sexto participante era o 
gerente do escritório de processos. O sétimo participante atuava no papel de patrocinador da 
iniciativa de BPM da organização e exercia a função de diretor da área de governança à qual a 
unidade do escritório de processos está subordinada. 

No segundo grupo foram convidados profissionais com formação e atuação relevantes 
em alguma vertente de governança em organizações do setor público, como por exemplo: 
governança corporativa, governança de TI, governança de projetos, governança de 
informações, entre outras. Conforme relatado no Capítulo 3, Seção 3.5, a participação destes 
especialistas caracterizou-se como uma triangulação de observadores da pesquisa visando 
proporcionar maior robustez à avaliação do Modelo BPMG. A decisão de considerar a 
participação de especialistas dessas áreas deve-se ao fato de que, conforme já constatado na 
fase de pesquisas exploratórias, o campo da “governança em BPM” em geral não está 
claramente caracterizado nas organizações. A escolha dos especialistas convidados foi 
intencional visto que se buscava a avaliação do Modelo em questões específicas que exigem 
conhecimento do domínio. Foram convidados dez potenciais participantes e destes, sete 
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participaram da avaliação. O perfil de atuação dos especialistas participantes está 
representado no Apêndice F.  

Para possibilitar a comparação entre os resultados os dois grupos, foram mantidas as 
mesmas condições usadas para ambos, isto é, o mesmo subconjunto de elementos do modelo 
BPMG, sendo avaliado através da ferramenta “Catálogo BPMG”.  Todavia, no caso 
específico do grupo de especialistas, houve uma breve adaptação dos dados instanciados na 
ferramenta, modificando nomes de pessoas, de processos e da própria organização, de forma a 
proteger o sigilo de informações da organização pesquisada no estudo de caso. Além disso, no 
caso da avaliação dos especialistas não foi considerado o critério de “esforço de 
operacionalização”, uma vez que eles não participavam do contexto da organização estudada. 

Para a realização dessa avaliação foi desenvolvido um questionário de avaliação 
eletrônico disponibilizado na Internet. Precedendo o preenchimento do questionário os 
participantes tiveram acesso a um conjunto de conteúdos também disponibilizados na internet, 
conforme apresentado a seguir: 

 Introdução à avaliação do Modelo BPMG – documento de uma página que apresenta o 
objetivo da pesquisa e a sequência de passos necessários à realização da pesquisa, 
referindo-se também aos conteúdos dos tópicos abaixo (ver Apêndice G); 

 Conceitos fundamentais para nortear os participantes da pesquisa – documento de três 
páginas de contextualização conceitual da pesquisa (ver Apêndice G); 

 Tutorial do Catálogo BPMG (ver Apêndice G) – Documento de 04 páginas na forma 
de slides com exemplos de telas do Catálogo BPMG e instruções de como navegar 
entre elas; 

 Catálogo BPMG (descrita na Seção 6.3.2) – link para baixar a ferramenta “Catálogo 
BPMG” numa máquina local do participante. Na prática, esse procedimento foi 
desnecessário na organização pesquisada já que a ferramenta foi previamente instalada 
nas máquinas do Escritório de Processos da Organização; 

 Questionário de Avaliação (Apêndice H) – implementado no GoogleForms, possuía 
uma seção inicial de identificação do perfil do respondente, e em seguida três seções 
conforme descrito nas Seções a seguir. 
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6.3.3.1 Avaliação dos elementos componentes da governança implementados no 
Catálogo BPMG 

A avaliação dos Elementos Conceituais de Governança presentes no Catálogo BPMG foi feita 
pelos critérios de clareza de definição do elemento e percepção de sua utilidade para os 
objetivos da governança em BPM. As questões foram estruturadas conforme exemplificado 
na Tabela 6.7. Foram avaliados os seguintes elementos conceituais implementados no 
Catálogo BPMG:  
 Processo 
 Projeto de BPM 
 Objetivo Organizacional 
 Serviço 
 Regulamentação 
 Papéis & Pessoas 
 Ciclo de BPM 

A escolha dos critérios de avaliação teve os seguintes propósitos: 
 Clareza de definição: avaliar o grau de entendimento quanto aos componentes do 

modelo e sobre o resultado obtido, se necessário, tomar ações de melhoria da definição 
do componente em questão, para melhorar seu entendimento; 

 Utilidade: avaliar se o elemento conceitual deveria permanecer ou ser retirado do 
modelo; 

 Favorecimento aos princípios gerais de governança: avaliar se o componente do 
modelo BPMG proposto contribui com princípios de gerais de governança corporativa 
encontrados na literatura. 

Os resultados da avaliação são encontrados no Apêndice D, Tabela D.1, Resultados da 
avaliação dos Elementos Conceituais do Catálogo BPMG pelo critério de clareza de 
definição. 

Sobre esse critério clareza das definições, com base nos resultados obtidos, o modelo 
BPMG foi retroalimentado com nova iteração de melhorias nas definições dos elementos que 
tiveram pelo menos uma avaliação diferente de “Muito Clara”.  Desta forma, buscou-se 
introduzir melhorias na definição de praticamente em todos os elementos conceituais e 
relacionamentos do modelo. Para isso foram levados em conta os comentários dos 
respondentes aos elementos conceituais do modelo conforme exemplo a seguir: 
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Pensando sob a ótica de um leigo ou alguém com pouco entendimento de BPM, não 
ficou clara a parte "apresentam um ou mais resultados que podem conduzir ao 
término do processo ou a outro processo". Mudaria para: "Os processos são 
disparados por eventos específicos, que apresentam um ou mais resultados que 
podem conduzir ao término do processo ou a outro processo". Também verificaria se 
é preciso manter atividades e tarefas na mesma frase, pois aqui não se dá noção de 
granularidade (uma atividade possui uma ou mais tarefas). (Comentário de 
respondente da pesquisa sobre a definição da dimensão Processo). 

Tabela 6.7 Modelo de Questões de Avaliação dos Elementos de Governança  no Catálogo BPMG 

Para cada dimensão implementada do Modelo Conceitual (Processo, Projetos de BPM, Objetivo 
Organizacional, Serviço, Regulamentações, Papéis e Pessoas e Ciclo de BPM) 
Exemplo: dimensão PROCESSO  DEFINIÇÃO: Conforme [ABPMP, 2013; p.432], Processo é um conjunto de atividades 

interdependentes, ordenadas no tempo e espaço de forma encadeada, que ocorrem como 
resposta a eventos e que possui um objetivo, início, fim, entradas e saídas bem definidos. 
Essas atividades são geralmente interfuncionais ou interorganizacionais que trabalham juntas 
para criar um produto ou serviço final. Atividades são apresentadas no contexto da sua 
relação entre si para proporcionar uma visão da sequência e do fluxo. Isso inclui um conjunto 
definido de atividades ou comportamentos realizados por humanos, sistemas ou uma 
combinação dos dois e têm um ou mais resultados que podem levar ao fim do processo ou 
uma entrega (handoff) a outro processo.  PROPÓSITO: "Processo" é a dimensão central do modelo BPMG a partir da qual busca-se 
gerar e manter informações de apoio a Governança em BPM relacionando-a com outras 
dimensões como: "Projetos de BPM", "Objetivos Organizacionais", "Serviços", 
“Regulamentações”, "Pessoas e Papéis" e “Ciclo de BPM, entre outras possíveis. 

QP Questão Objetivo 
1a Como você avalia a CLAREZA DE DEFINIÇÃO desta 

Dimensão? 
( ) Muito Clara 
( ) Razoavelmente Clara 
( ) Pouco Clara 
( ) Obscura 

Avaliar a percepção de clareza e 
dos conceitos envolvidos 

1b Numa perspectiva de Governança em BPM, como você 
avalia a UTILIDADE desta Dimensão? 
( ) Muito Útil 
( ) Razoavelmente Útil 
( ) Pouco Útil 
( ) Inútil 

Avaliar a percepção de utilidade 
da dimensão de governança em 
questão 

Nas entrevistas de esclarecimento aos questionários, foi sugerida a inclusão de 
exemplos relacionados a cada conceito como forma de lhes dar mais clareza. 

Do ponto de vista do critério utilidade, o objetivo da avaliação foi analisar se algum 
elemento conceitual deveria ser retirado do modelo. Convencionou-se  um critério de mais de 
70% para soma das categorias “Muito Útil” ou “Razoavelmente Útil” para decisão para 
permanência dos Elementos Conceituais no Modelo. Com base nos resultados apresentados 
no Apêndice D, Tabela D.3, verificou-se que nos dois grupos de respondentes mais de 80% 
dos respondentes perceberam todos os elementos conceituais nas categorias “muito útil” ou 
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pelo menos “razoavelmente útil”. Desta forma, nenhum elemento conceitual dentre os 
avaliados foi retirado do modelo. 
6.3.3.2 Avaliação dos relacionamentos entre os elementos componentes da governança 

implementados no Catálogo BPMG 
A avaliação dos Relacionamentos entre os Elementos Conceituais de Governança 
implementados no Catálogo BPMG foi feita pelos critérios: clareza da definição, 
favorecimento aos princípios gerais de governança estabelecidos neste trabalho, e 
viabilidade do esforço de operacionalização do relacionamento na organização. As questões 
foram estruturadas conforme exemplificado na Tabela 6.8. Foram avaliados os seguintes 
relacionamentos implementados no Catálogo BPMG:  
 Ciclo de BPM guia Projeto de BPM; 
 Objetivo Organizacional direciona Projeto de BPM; 
 Objetivo Organizacional é direcionador de Processo; 
 Pessoa exerce Papel de Agente Gestor de Projeto de BPM; 
 Pessoa exerce Papel de Gestor de Processo; 
 Projeto de BPM melhora Processo; 
 Regulamentação é direcionador de Processo; 
 Regulamentação é direcionador de Projeto de BPM; 
 Serviço é direcionador de Processo; 
 Serviço é direcionador de Projeto de BPM. 

O critério Clareza de definição teve propósito idêntico ao descrito na Seção anterior. Já 
os demais dos critérios de avaliação tinham os seguintes propósitos: 
 Utilidade: visou avaliar se o elemento conceitual deveria permanecer ou ser retirado do 

modelo; 
 Favorecimento aos princípios de governança: avaliar se o relacionamento contribui 

com princípios de gerais de governança corporativa encontrados na literatura. O 
objetivo final desta análise foi obter indicações de, dado um determinado princípio de 
governança, quais os relacionamentos entre os elementos componentes da governança 
devem ser operacionalizados para favorecer o princípio nas ações de BPM? 

 Esforço de operacionalização: avaliar se a operacionalização do relacionamento, 
definida aqui em termos do esforço de obtenção e manutenção dos dados, é percebida 
como viável no contexto da organização. Esse critério é útil para decisão de quais 
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desses relacionamentos devem ser implementados e em que ordem de prioridade em 
alguma solução de sistema de informação na organização. Desta forma, ele está mais 
vinculado ao objetivo prático da pesquisa-design do que o objetivo de conhecimento. 
Por “solução de sistema de informação”, entendem-se aqui soluções que podem 
abranger diversas possibilidades de armazenar e disponibilizar informações baseadas 
nesses relacionamentos, que podem envolver a integração de dados oriundos de várias 
bases. Esse critério por ser contextual da organização, não foi avaliado pelos 
especialistas externos. 
As respostas dos participantes são encontrada no Apêndice D, Tabelas D.2 (avaliação 

pelo critério de Clareza de Definição), D.3 (avaliação pelo critério de Utilidade), D.4 a D.11 
(avaliação pelo critério de favorecimento aos princípios de governança) e D.12 (avaliação 
pelo critério do Esforço de Operacionalização).  
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Tabela 6.8 Modelos de questões de avaliação dos Relacionamentos entre Elementos de Governança 
implementados no Catálogo BPMG 

Para cada relacionamento entre os elementos do Modelo BPMG... 
Exemplo: RELACIONAMENTO: "Objetivo Organizacional direciona Projeto de BPM”  DEFINIÇÃO: Um Objetivo Organizacional direciona um Projeto de BPM quando o propósito do projeto 

favorece de forma significativa a realização do Objetivo Organizacional. 
QP Questão Objetivo da 

Questão 
2ª Como você avalia a CLAREZA DE DEFINIÇÃO deste Relacionamento? 

( ) Muito Clara 
( ) Razoavelmente Clara 
( ) Pouco Clara 
( ) Obscura 

Avaliar a percepção 
de clareza e 
coerência dos 
conceitos 
envolvidos 

2b Em que nível você acha que as informações geradas por esse relacionamento podem 
FAVORECER os PRINCÍPIOS DE GOVERNANÇA a seguir, em relação às ações 
de BPM numa organização? 

Avaliar a percepção 
de utilidade do 
relacionamento para 
com os princípios 
de Governança Princípios \ Escala Muito 

[4] 
 

[3] 
 

[2] 
Pouco 

[1] 
Alinhamento Estratégico (     ) (     ) (     ) (     ) 
Efetividade (     ) (     ) (     ) (     ) 
Equidade entre Stakeholders (     ) (     ) (     ) (     ) 
Legitimidade (     ) (     ) (     ) (     ) 
Responsabilidade / Prestação de Contas (     ) (     ) (     ) (     ) 
Transparência (     ) (     ) (     ) (     ) 

2c Como você avalia o ESFORÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO das informações 
deste Relacionamento? (refere-se ao esforço de obtenção e manutenção dos dados) 
( ) Vale muito à pena o esforço 
( ) Vale razoavelmente à pena o esforço 
( ) Vale um pouco à pena o esforço 
( ) Não vale à pena o esforço 

Avaliar a percepção 
de valoração da 
viabilidade do 
Esforço de 
Operacionalização 
do relacionamento 

 
6.3.3.3 Avaliação da abrangência conceitual dos elementos componentes da governança 

e seus relacionamentos implementados no Catálogo BPMG 
A avaliação da abrangência conceitual do Catálogo BPMG foi feita com base em questões 
abertas, conforme questões apresentadas na Tabela 6.9. Esta avaliação teve o propósito de 
identificar eventuais lacunas de elementos conceituais e relacionamentos que deveriam ser 
consideradas no Modelo BPMG na visão dos participantes. 

As respostas dos participantes são encontradas no Apêndice E, Tabela E.1 a E.3 
(avaliação da abrangência conceitual). Nestas tabelas de respostas há um comentário do 
pesquisador sobre cada uma das sugestões apresentadas. 
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Tabela 6.9 Questões para avaliação da abrangência conceitual do Modelo implementado no Catálogo 
BPMG 

QP Questão Objetivo da Questão 
3a Quais OUTRAS DIMENSÕES deveriam 

ser incluídas no modelo? Com que 
propósito? 

 Identificar eventuais lacunas informacionais percebidas 
pelos participantes quanto a dimensões conceituais de 
governança em BPM;  Obter novas dimensões candidatas a comporem o 
Modelo BPMG. 

3b Quais os RELACIONAMENTOS dessas 
novas dimensões com as dimensões atuais 
do modelo? 

 Identificar eventuais lacunas informacionais percebidas 
pelos participantes quanto a dimensões conceituais de 
governança em BPM;  Obter novos relacionamentos candidatos a comporem o 
Modelo BPMG. 

 
6.3.3.4 Considerações sobre os Resultados da Avaliação por Questionário e sua 

Retroalimentação no Modelo BPMG 
Complementando a avaliação realizada pelo questionário, alguns respondentes foram 
contatados para esclarecimento de seus comentários sugestões, na forma de entrevistas não 
estruturadas (conversa informal) por telefone, skype e email. 

Quanto ao critério clareza das definições, o modelo BPMG foi retroalimentado com 
nova iteração de melhorias nas definições dos elementos que tiveram pelo menos uma 
avaliação diferente de “Muito Clara”.  Desta forma, buscou-se introduzir melhorias na 
definição de todos os elementos conceituais e relacionamentos do modelo, já que a 
definição de nenhum deles foi considerada 100% “muito clara” pelos dois grupos de 
respondentes. Para isso foram levados em conta os comentários dos respondentes aos 
elementos conceituais do modelo conforme exemplo abaixo. 

Acho que esse relacionamento poderia ocorrer indiretamente, se necessário, através 
de serviço -> processos e processos -> projetos de BPM. (Comentário de 
respondente da pesquisa sobre a definição do Relacionamento  “Serviço é 
direcionador de Projeto de BPM”). 

Nas entrevistas de esclarecimento aos questionários, foi sugerida a inclusão de 
exemplos relacionados a cada conceito como forma de lhes dar mais clareza. 

Do ponto de vista do critério utilidade, o objetivo da avaliação foi analisar se algum 
elemento conceitual componente da governança deveria ser retirado do modelo. Observa-se 
no Apêndice D Tabela D.3 que nos dois grupos de respondentes mais de 70% dos 
respondentes perceberam todos os elementos conceituais nas categorias “muito útil” ou pelo 
menos “razoavelmente útil”. O critério de mais de 70% para soma das categorias “Muito Útil” 
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ou “Razoavelmente Útil” foi convencionado limite inferior para permanência dos Elementos 
Conceituais no Modelo. Desta forma, nenhum elemento conceitual dentre os avaliados foi 
retirado do modelo. 

Os resultados da percepção de favorecimento aos princípios gerais de governança 
foram usados também para avaliar se os relacionamentos eram pertinentes no modelo BPMG 
para o objetivo de promover o aspecto de governança representado por cada princípio geral. 
Convencionou-se considerar que um relacionamento é pertinente sempre que a soma do 
resultado nas escalas  “[4] Muito” e “[3]” (intermediário favorável) for superior a 70% para 
pelo menos um dos princípios gerais da governança. Em relação à este critério, os resultados 
(Apêndice D, Tabelas D.4 a D.8)  indicaram que todos os relacionamentos propostos no 
modelo foram percebidos como pertinentes.  Os resultados indicaram também que alguns 
relacionamentos têm mais potencial do que outros para favorecer o conjunto de princípios 
gerais de governança. Esse é o caso do relacionamento Projeto de BPM melhora Processo 
que teve alta pontuação em praticamente todos os princípios de governança, por ambos os 
grupos de respondentes. 

Por outro lado, pode-se observar que alguns princípios gerais de governança são 
mais favorecidos pelo conjunto de relacionamentos propostos no modelo BPMG do que 
outros (ver Apêndice D, Tabelas D.9 a D.11). Esse é o caso do princípio da Efetividade que 
foi percebido como sendo favorecido pela maior parte dos relacionamentos definidos no 
Catálogo BPMG. Já o princípio da Equidade entre os Stakeholders é percebido como sendo 
o menos favorecido pelo conjunto dos relacionamentos definidos no Catálogo BPMG. Esse 
fenômeno é compreensível, na medida em que alguns princípios de governança podem ser 
mais dependentes de aspectos dinâmicos da governança, isto é, das ações e processos de 
governança, do que dos Elementos Conceituais de informação apenas. Por exemplo, o próprio 
princípio anteriormente mencionado da Equidade entre os Stakeholders provavelmente 
depende de forma relevante de que seja facultada a participação dos diferentes grupos de 
stakeholders nas ações de priorização e decisões referentes às ações de BPM. Sugere-se este 
aspecto como candidato a avaliação em estudos posteriores. 

Quanto aos resultados da avaliação dos relacionamentos entre os elementos do 
Catálogo BPMG pelo critério da viabilidade do esforço de operacionalização (Apêndice D, 
Tabela D.12) não foi convencionada uma meta específica para consideração dessa viabilidade. 
A razão para isso é que esse critério de análise é fortemente relacionado ao contexto da 
organização e caberia mais aos participantes estabelecer essa meta. Todavia verifica-se nos 
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resultados que a soma das médias das categorias “Vale muito à pena o Esforço” e “Vale 
razoavelmente à pena o esforço” é superior a 80% em todos os relacionamentos. Os 
relacionamentos com menor pontuação elemento conceitual de Governança 
"Regulamentação": “Regulamentação é direcionador de processo” e "Regulamentação é 
direcionador de Projeto de BPM”. Particularmente, neste último relacionamento observou-se 
um valor médio na categoria “Vale muito à pena o Esforço” bastante inferior  (43%)  
comparado aos outros relacionamentos. Todavia, considera-se que Regulamentação é um 
importante elemento conceitual componente da Governança, visto que o não cumprimento de 
legislação e normas pelos processos de negócio pode implicar em riscos de natureza legal à 
organização, com possíveis prejuízos financeiros em função de multas e danos à imagem da 
organização. Desta forma o resultado da percepção dos respondentes foi usado como um 
indicativo de que a definição do elemento conceitual componente da governança e dos 
relacionamentos que o envolvem precisavam ser melhoradas. 

Sobre avaliação da abrangência conceitual do Catálogo BPMG, no Apêndice E 
Tabelas E.1 a E.4 pode-se observar que dos sete participantes da organização, cinco fizeram 
breves sugestões ao modelo. Quatro deles sugeriram incluir novos elementos no modelo, 
enquanto outro não sugeriu acréscimos ao modelo, mas sim a retirada de um dos Elementos 
Conceituais propostos. Outros dois participantes não apresentaram sugestão de acréscimo ou 
retirada de elementos no modelo. Para o grupo dos especialistas externos à organização seis  
deles sugeriram incluir novos elementos no modelo, enquanto um participantes não 
apresentou sugestão de acréscimo ou retirada de elementos ao modelo. Uma análise de cada 
sugestão e de como elas podem ser consideradas no modelo BPMG é apresentada na Tabela 
E.1 (Apêndice E).  Observaram-se sugestões coincidentes em alguns casos. Por exemplo, 
sugestões de contemplar no modelo o conceito de “Recurso de Projeto”, por um integrante da 
organização e um especialista externo. 

Um aspecto bastante relevante da avaliação da abrangência conceitual do Catálogo 
BPMG foi a ocorrência de sugestões de novos elementos que já estavam previstos no Modelo 
BPMG, mas que não foram selecionados para implementação na ferramenta Catálogo BPMG. 
É o caso dos elementos sugeridos “Ação simples de melhoria” (aquelas que não se 
caracterizam como projetos), e “Modelo de Maturidade”. O primeiro elemento citado não 
entrou na implementação do Catálogo BPMG porque não havia evidências na pesquisa 
documental de que estavam sendo tratados explicitamente nos artefatos resultantes dos 
projetos e ações de BPM em curso. Já o elemento conceitual “Modelo de Maturidade” não foi 



129 
 

implementado na ferramenta BPMG, mas foi tratado num documento à parte conforme 
descrito na Seção 6.5 deste Capítulo. Todavia, estes três elementos conceituais estavam 
previamente previstos no modelo BPMG Assim, estas sugestões serviram para referendar a 
pertinência de que esses elementos devem ser considerados no modelo. 

Mostra-se relevante também que algumas sugestões de novos elementos ao Modelo 
BPMG evidenciam que um modelo baseado em elementos informacionais (modelo de dados) 
apenas, é insuficiente para a implementação da governança. Um exemplo disso foi a sugestão 
dos novos elementos “Comunicação” e “Educação” (item 3, do Apêndice – E, Tabela E.1) 
que parecem ser mais adequados de serem tratados como aspectos dinâmicos, isto é, 
atividades ou processos que devem compor a Governança em BPM.  Nesse caso, esses 
elementos poderiam ser tratados como instâncias do elemento conceitual “Processo de 
Governança” previsto no Modelo BPMG. Todavia este trabalho tratou da definição deste 
aspecto de forma apenas ilustrativa para instanciação do conceito “Processo de Governança” e 
não houve uma avaliação dos processos propostos. Esse aspecto, no contexto de trabalhos 
futuros que venham a ser concebidos como continuação da pesquisa-design aqui realizada, 
pode ser considerado na formulação de um novo problema de conhecimento: 

 Dados os elementos conceituais informacionais do modelo, quais devem ser os 
processos de governança que os envolvem? Quais são os papéis a serem 
considerados nesses processos? 

6.4 DISCUSSÃO DO MODELO BPMG EM GRUPO FOCAL 
Uma discussão em grupo focal (Onwuegbuzie et al., 2009) caracteriza-se pela coleta de 
informações em meio a uma conversação coletiva semiestruturada de um grupo em torno de 
questões centrais de um fenômeno estudado. Isso permite que os membros se estimulem entre 
si em torno do objeto de estudo gerando informações que talvez não emergissem numa 
entrevista individual ou questionário. Esse procedimento foi selecionado como 
complementação à etapa de avaliação do subconjunto de conceitos do Modelo BPMG que foi 
implementado no Catálogo BPMG e que foi avaliado na organização estudada, conforme 
descrito na Seção anterior. O objetivo da discussão em grupo focal foi obtenção de dados 
complementares como técnica de triangulação de métodos de coleta de dados.  

A discussão foi realizada com cinco colaboradores do escritório de processos da 
organização, onde quatro atuam como gerentes de projetos de melhoria de processos, e um 
participante era o gerente do escritório de processos. Destes, quatro participaram da etapa 
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anterior de avaliação por questionário. Como estímulo inicial da discussão, foi feita uma 
breve apresentação do modelo BPMG, com base nas perspectivas que o compõem conforme 
descrito no Capítulo 5. Em seguida, foi apresentado como se deu a implementação da 
ferramenta “Catálogo BPMG” baseada no Modelo BPMG, que foi voltada para a organização 
em questão, conforme narrado nas Seções 6.3.1 e 6.3.2. Na sequência a discussão foi iniciada 
com o estímulo de duas questões conforme a seguir: 
 De que forma o Modelo poderia ser utilizado na Organização? 
 Que facilitadores e barreiras podem impactar o uso do BPMG na organização?  

A discussão foi gravada e sobre ela foi realizada uma análise temática transcrevendo e 
agrupando os elementos discutidos da seguinte forma: 
 Tabela 6.10: Aplicabilidade do Modelo BPMG na Organização 
 Tabela 6.11: Facilitadores para Aplicação do Modelo BPMG na Organização 
 Tabela 6.12: Barreiras para Aplicação do Modelo BPMG na Organização 
 Tabela 6.13: Limitações encontradas no Modelo BPMG 

Numa análise da Tabela 6.12 podem-se constatar que os itens discutido são evidências 
importantes para o propósito deste trabalho. Nesse sentido, conforme definido no Capítulo 1, 
Seção 1.4 estabeleceu-se como objetivo geral “construir um modelo de referência para 
Governança em BPM estabelecendo conceitos e terminologias bem fundamentados na forma 
de um modelo conceitual com vistas a guiar a implantação da governança em BPM numa 
organização”. Observando-se os itens listados na Tabela 6.20, bem como os respectivos 
trechos das discussões pode-se inferir que os participantes reconhecem no Modelo BPMG um 
modelo de referência para a governança em BPM, na medida em que consideram o modelo 
como sendo capaz de: 
 Integrar diferentes perspectivas de Governança da organização (Ver Tabela 6.10, item 

1); 
 Servir de base para a criação de um sistema corporativo de apoio à Governança (Ver 

Tabela 6.10, item 2) 
 Organizar e explicitar os elementos componentes da governança em BPM (Ver Tabela 

6.10, item 3) 
 Glossário para entendimento compartilhado da Governança em BPM (Ver Tabela 6.10, 

item 4). 
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Tabela 6.10 Discussão em Grupo Focal: Aplicabilidade do Modelo BPMG na Organização 
# Aplicabilidade na 

Organização 
Evidências na fala dos participantes 

1 Integrar diferentes 
perspectivas de Governança 
da organização 

“Você veio com uma ferramenta de Governança de processos, mas eu 
enxerguei um uso bem maior pra ela, não só no EPROC, mas como um 
elo que faltava pra integrar as perspectivas de governança corporativa da 
Diretoria... operacionalizar a governança de forma conjunta e mais 
efetiva... não adianta ficar fazendo controles paralelos” (P1, referindo-se 
ao fato de que outras áreas da diretoria são responsáveis por diferentes 
aspectos relacionados à Governança, e que têm algum nível de retrabalho 
por falta de uma base comum de conteúdo). 

2 Criar um sistema corporativo 
para governança 

“Se pegarmos esse modelo todo ajustado, instanciado (com os elementos 
usados na organização) com as responsabilidades definidas, eu posso 
criar um sistema” (P1). 

3 Organizar e explicitar os 
elementos componentes da 
governança em BPM  

“O modelo ajuda a organizar o pensamento, saber de forma explícita 
como os elementos se relacionam” (P3/ P4). 

4 Glossário para entendimento 
compartilhado da Governança 
em BPM 

“Serve como um grande glossário em que os termos estão definidos de 
forma bastante exaustiva... e o modelo ajuda a estabelecer o 
relacionamento entre as áreas... estabelecendo um diálogo comum”  (P2). 

 
Tabela 6.11 Discussão em Grupo Focal: Facilitadores para Aplicação do Modelo BPMG na Organização 

# Tema discutido Evidências na fala dos participantes 
1 EPROC conhecido e 

consolidado na Organização 
“O EPROC hoje, eu acho que já é conhecido na organização toda...já tem 
o seu ‘espaço’, as pessoas já sabem o que ele faz e qual o seu objetivo” 
(P3). 

2 Processo Eletrônico 
implementado 

No último ano como o processo eletrônico implementado (refere-se a um 
dos principais processos de negócio da organização , que foi 
automatizado) (P3) 

3 Momento organizacional 
propício 

“O momento é propício (para implementar um modelo de governança). 
Há uma necessidade inerente que todos sentem (refere-se às áreas 
envolvidas) e cabe à gente dosar e transformar isso numa coisa que seja 
viável (refere-se à integração das áreas pelas diferentes perspectivas da 
governança)” (P1). 

4 Quantidade (pouca) de 
pessoas envolvidas 

Um ponto positivo é que são poucas pessoas envolvidas com governança 
aqui na diretoria (P1). 

5 Escritório de Projetos e 
ferramenta de gestão integrada 
de projetos consolidados 

“A existência de um escritório de projetos com uma ferramenta que , 
inclusive, tem o BSC dentro dela, os indicadores estratégicos, os 
objetivos... isso facilita bastante” (P1). 

6 Planejamento estratégico 
consolidado 

“Na verdade acho que essa consolidação (refere-se ao escritório de 
projetos) vem desde o início, desde o planejamento estratégico bem 
consolidado” (P3). 
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Tabela 6.12 Discussão em Grupo Focal: Barreiras para Aplicação do Modelo BPMG na Organização 
# Tema discutido Evidências na fala dos participantes 
1 Integração (insuficiente) entre 

as áreas que operacionalizam a 
governança 

“Acredito que a gente tem, às vezes, é um pouco de ego...a gente teria que 
trabalhar mais como equipe integrada... Aí o papel do Diretor é 
fundamental” (P1, referindo-se ao fato de que outras áreas da diretoria 
eram responsáveis por diferentes aspectos relacionados à Governança). 

2 Comunicação (fraca) sobre 
BPM na organização  

“Nossa comunicação sobre BPM é fraca, fraquíssima.... então para que 
se use esse modelo e essa ferramenta, as pessoas têm que saber não só o 
que é BPM, mas saber o que é ‘Governança em BPM’, que é um tema de 
ponta...” (P2, com a concordância dos demais). 
“A gente precisa vencer essa barreira da comunicação” (P2). 

3 Conhecimento (falta de) do 
conceito de governança 

“falta maturidade do conceito de governança organizacional... ninguém 
entende direito o que é que é. Aí como vai entender o que é governança 
em BPM?” (P1). 
“É preciso consolidar esse conhecimento. A posição da governança na 
organização... Isso parece ‘sopa de letrinhas’ (para as pessoas)” (P2). 

4 Falta de entendimento comum 
sobre conceitos relacionados à 
gestão e governança 

“Há conhecimento que é tácito, mas eu não consigo passar pra eles (os 
clientes do EPROC): o que é uma ‘necessidade’? o que é ‘valor’?, o que é 
‘cliente’? Há a necessidade de um glossário de termos comuns 
complementares ao Modelo...” (P2). 

 
Tabela 6.13 Discussão em Grupo Focal: Limitações encontradas no Modelo BPMG 

# Tema discutido Evidências na fala dos participantes 
1 Definição (falta de) de termos 

complementares 
“Há a necessidade de um glossário de termos comuns básicos 
complementares ao Modelo” (P2) 

2 Conceitos abstratos “Há uma necessidade de ter mais exemplificação (refere-se aos elementos 
do Modelo)... Alguns conceitos são muito abstratos... Há a necessidade de 
linkar o modelo com uma instanciação” (P3) 

3 Catálogo BPMG em nível de 
protótipo apenas 

“A ferramenta não está pronta para uso efetivo (refere-se ao Catálogo 
BPMG)... Precisa de uma ferramenta (refere-se a um sistema de 
informações) que realmente implemente o modelo BPMG” (P5 / P2) 
 

4 Repetição de informações no 
Catálogo BPMG 

“Alguns elementos (do Catálogo BPMG) pareciam dar a mesma 
contribuição que outros... a impressão é que tinha muita repetição” (P1) 
 

 
As Tabelas 6.10 a 6.12 trazem resultados que cumprem um dos objetivos específicos 

deste trabalho, conforme definido no Capítulo 1, Seção 1.4, onde se estabeleceu o objetivo 
específico de “identificar facilitadores e barreiras dentre aspectos sócio-técnicos mais 
influentes para a implementação dos elementos conceituais que constituem a Governança em 
BPM”.  Nesse sentido, deve ser ressaltado que, embora os facilitadores e barreiras aqui 
levantados não sejam generalizáveis visto que eles tratam de um contexto organizacional 
específico, eles são certamente uma fonte importante de contribuição para futuros estudos 
secundários sobre esse tema. Sobre as barreiras apontadas chama a atenção a falta de 
conhecimento do conceito de governança na organização (ver Tabela 6.12, item 3). 
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Relembre-se que essa barreira foi também apontada de forma semelhante em outras 
organizações nos estudos de casos exploratórios relatados no Capítulo 4. O uso do próprio 
Modelo BPMG pode ser de grande utilidade para contornar essa barreira, conforme indicou a 
discussão no grupo focal, na medida em que esse modelo foi percebido como “... ajuda a 
organizar o pensamento, saber de forma explícita como os elementos (componentes da 
governança) se relacionam...” e “Serve como um grande glossário em que os termos estão 
definidos de forma bastante exaustiva... estabelecendo um diálogo comum” (ver Tabela 6.10, 
itens 3 e 4). Esse aspecto sugere que isso é uma contribuição relevante deste trabalho para as 
organizações. 

Finalmente, a Tabela 6.13 que lista limitações percebidas no Modelo BPMG e na 
ferramenta Catálogo BPMG (que foi desenvolvida com base no modelo) apresenta 
oportunidades de novas iterações de pesquisa-design para a evolução do modelo. Dentre estas 
limitações chama atenção o item 1 dessa tabela, que sugere a criação de um “glossário de 
termos complementares” ao Modelo BPMG. Esta percepção dos participantes ilustra um 
problema vivenciado ao longo deste trabalho na criação do Modelo BPMG: - qual a fronteira 
do domínio da Governança em BPM? Que entidades devem ser consideradas como parte do 
modelo, e o que deve ficar fora dele? Além disso, uma vez que alguns conceitos fiquem de 
fora do modelo, como eles podem ser definidos "em outro lugar" de forma que possam se 
relacionar com o domínio em questão, de maneira consistente?  Este problema é usualmente 
vivenciado na modelagem conceitual de qualquer domínio visto que os fenômenos no mundo 
real são naturalmente interconectados de inúmeras formas sem fronteiras definidas, cabendo 
ao modelo justamente estabelecer as fronteiras. Uma saída para o caso específico aqui tratado 
pode ser a modelagem do domínio do próprio Gerenciamento de Processos de Negócio de 
forma que se possa convencionar uma fronteira mais clara entre a Governança e o 
Gerenciamento. Esse aspecto pode ser compreendido como mais um “problema de 
conhecimento”, a ser tratado em uma abordagem de pesquisa-design. 

6.5 APLICANDO O MODELO BPMG NA ORGANIZAÇÃO 
Esta etapa do estudo de caso teve como objetivo geral aplicar o Modelo BPMG na 
organização tomando como base o Ciclo de Gestão de Governança proposto no Apêndice C 
desta tese. Os objetivos específicos foram: 
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 Do ponto de vista dos participantes da organização: avaliar a situação da governança em 
BPM na organização e identificar meios de incrementar a governança em BPM por 
parte do EPROC, utilizando-se do Modelo BPMG como referencial; 

 Do ponto de vista do pesquisador: avaliar a clareza, utilidade e dificuldades do Modelo 
BPMG em uma aplicação prática, obtendo eventuais sugestões de melhoria. 

Tomaram parte nessa etapa três integrantes do EPROC, sendo um deles um gerente de 
projetos de BPM e dois estagiários. O trabalho desse grupo foi supervisionado pelo gerente do 
EPROC e pela coordenadora do grupo de pesquisa em BPM do CIN-UFPE que apoiava o 
EPROC. O pesquisador proponente desta tese também participou à distância, sob demanda do 
grupo de trabalho, esclarecendo dúvidas sobre o Modelo BPMG, quando necessário.  

Considerando a previsível complexidade do escopo da aplicação desse modelo na 
organização foi estabelecido um escopo reduzido a partir do guia definido no Apêndice C que 
foi seguido nessa etapa. Assim, definiu-se que para o primeiro ciclo de trabalho de 
implementação do Modelo BPMG na organização, a equipe se concentraria no escopo 
ilustrado na Figura 6-4. A determinação desse escopo específico levou em conta, por um lado, 
o conjunto de atividades concorrentes que já estavam sendo conduzidas pelo EPROC da 
organização, que no momento não comportaria a implementação completa do ciclo previsto 
na Figura C-1. Por outro lado, do ponto de vista da pesquisa aqui relatada, considerou-se que 
as atividades do escopo estabelecido seriam suficientes pra avaliação da utilidade prática e 
viabilidade de aplicação do modelo BPMG na organização.   

1. Iniciação 
1.1. Estabelecer grupo de trabalho para implantação do modelo 
1.2. Planejar a implantação do modelo de governança em BPM; 
1.3. Realizar diagnóstico inicial de Governança em BPM; 

2. Adaptar o modelo conceitual para a organização; 
2.1. Avaliar e aprovar o modelo 

2.1.1. Estabelecer definições de referência para Governança Corporativa / Governança em BPM; 
2.1.2. Estabelecer os objetivos específicos da governança de BPM na organização; 
2.1.3. Selecionar elementos do modelo a serem implantados; 
2.1.4. Adaptar e documentar a definição dos Elementos de Governança a serem usados na organização. 

2.2. Implementar Artefatos de Informação do Modelo 
Figura 6.4 Escopo de Atividades Selecionadas para Aplicação do Modelo BPMG na Organização 
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Na atividade “2.1.3 Selecionar elementos do modelo a serem implantados” referida na 
Figura 6-4 foram selecionados os elementos de governança das perspectivas de “Arquitetura 
dos Processos” e “Fatores Direcionadores”. Essa escolha se deu com base no diagnóstico 
realizado na atividade 1.3 onde se constatou que o EPROC já dispunha de uma maior gama de 
informações referentes aos elementos componentes daquelas perspectivas.  

O trabalho durou cerca de dois meses e na medida em que era desenvolvido as 
impressões do grupo de trabalho eram registradas em um diário para posterior análise em 
reuniões semanais entre o grupo e o pesquisador a fim de esclarecer dúvidas dos participantes. 
Para o pesquisador, o diário serviu como fonte adicional para coleta de dados sobre o 
desenrolar desta etapa em termos da percepção da clareza e utilidade do modelo pelos 
participantes. A Figura 6-4 ilustra anotações realizadas no diário. O trabalho realizado foi 
documentado pelos participantes da organização conforme pode ser visto no Apêndice I. 

 
Figura 6.5 Ilustração do Diário de Instanciação do Modelo na Organização 

Uma vez finalizado o escopo estabelecido pelo grupo de trabalho, foi realizada uma 
discussão em grupo, tomando como base os seguintes questionamentos propostos pelo 
pesquisador: 
 Como você percebeu a utilidade do modelo BPMG para o EPROC e para a 

Organização? 
 Que dificuldades (se houve) você teve ao lidar com o Modelo? 
 Você sentiu falta de algum elemento que deveria compor o modelo? Quais?  

Data Atividade Tarefa Anotação Autor

20/08/2015 Inicialização
Estabelecer um grupo de 
trabalho para implantação 
do modelo PV

31/08/2015 Inicialização
Planejar a implementação 
do modelo de governança 
em BPM

Realizamos o Diagnóstico Inicial antes de realizar o 
Planejamento. Achamos que o definir o escopo seria realizado 
de melhor forma com os resultados do diagnóstico. JG

03/09/2015 Inicialização
Realizar Diagnóstico Inicial 
de Governança em BPM

Para a realização do diagnóstico inicial será feita uma análise 
perspectiva por perspectiva, tratando as questões específicas 
(destacadas na tese) de cada uma.
Foi criado um documento para dar apoio a esta etapa. PV

03/09/2015 Inicialização
Realizar Diagnóstico Inicial 
de Governança em BPM

Foi bastante rápido realizar o diagnóstico pella organização já 
ter em suas raízes a visão de governança proposta pelo 
modelo. As anotações referentes as questões estão no Anexo 
I do D umento de Inicialização. JG

21/09/2015 Instanciação Adaptação do Modelo
Como o modelo prevê, a partir da adaptação  a lista de ítens a 
serem resolvidos, após ser notado a ausência. JG

21/09/2015 Instanciação Adaptação do Modelo Não existe diretamente no modelo a relação Serviço X Valor. JG
23/09/2015 Instanciação

Implementar artefatos de 
informação do modelo.

A criação do reposítório só foi possível por causa de um 
sistema já existente. Onde foi tomado como modelo. JG

23/09/2015 Instanciação Adaptação do Modelo
Até que ponto os elementos são adaptáves? Existem 
elementos que são imprescidíveis para uma correta 
instanciação do modelo? JG

Diário Instanciação BPMG
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 Que outras considerações você tem sobre o Modelo BPMG? 
A discussão foi gravada e sobre ela foi realizada uma análise de conteúdo. As Tabelas 

6.14 a 6.17 a seguir trazem uma síntese temática da discussão realizada. 
Tabela 6.14 Discussão em Grupo Focal: Como você percebeu a utilidade do modelo BPMG para o 

EPROC e para a Organização 
# Percepção de Utilidade Evidências na fala dos participantes 
1 Percepção sistêmica dos 

elementos da governança 
“O modelo realmente é válido e ajuda bastante a juntar tudo e ver a 
relação de um elemento com outro” (J / P, estagiários EPROC). 
“Uma coisa é você ter as ideias dispersas, outra coisa é ter um guia que 
vai servir como modelo pra gente parar e pensar sobre como relacionar 
os elementos” (I, gerente de projetos de BPM). 

2 Entendimento conceitual da 
governança 

“Modelo é muito válido para o aspecto de entender o que é pra que serve 
e a importância da governança dos processos” (J / P, estagiários 
EPROC). 

3 Percepção de lacunas da 
Governança em BPM na 
organização  

ajudou bastante a ver algumas falhas que existiam aqui, que talvez por 
fazermos anteriormente sem nenhum direcionamento a gente não 
enxergava essas lacunas de forma tão clara, como a questão dos 
“serviços”, do “valor”. (J, estagiário EPROC). 

4 Ajuda como guia de 
implementação da Governança 

“Pra gente aqui consolidou algumas coisas que a gente já trabalhava ou 
pelo menos tinha ideia de trabalhar e lá no modelo isso está explícito. 
Porque uma coisa é você ter as ideias dispersas, outra coisa é ter um guia 
que vai servir como modelo pra gente parar e pensar sobre como 
relacionar os elementos. Para organizações que não têm nada, acho que 
o modelo é mais útil ainda. ... Isso dá claramente a estratégia necessária 
pra identificar que caminhos eu vou ter que seguir e que informações eu 
vou precisar trabalhar pra desenvolver a governança dos meus 
processos” (I, gerente de projetos de BPM). 
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Tabela 6.15 Discussão em Grupo Focal: Que dificuldades (se houve) você teve ao lidar com o Modelo? 
# Dificuldade Evidências na fala dos participantes 
1 Ordenamento das atividades 

de instanciação prevista no 
guia de implantação. 

“A gente não viu como fazer um planejamento do escopo sem antes fazer 
um diagnóstico inicial de em que ponto estava a iniciativa.”. (J / P, 
estagiários EPROC). 
“Até pra poder identificar relacionamentos entre os elementos na prática 
e identificar em que ponto estava a iniciativa” (I, gerente de projetos de 
BPM). 

2 Falta um guia de como criar 
um repositório de informações 
a partir do Modelo Conceitual 

“Talvez uma falha do modelo é que ele não deixa bem claro esse processo 
de auxiliar na criação do repositório, a questão de como relacionar as 
informações e transformar os esquemas em informações úteis. Só foi 
possível entender como se faria a conjunção das informações depois que 
olhamos a ferramenta (Catálogo BPMG”) (J, estagiário EPROC). 

3 Dúvida sobre: o que fazer 
quando informações referentes 
a elementos do Modelo não 
estão disponíveis na 
organização? 

“Outra dificuldade é que é como se o modelo previsse que tudo fosse 
ocorrer muito bem, como se de cara, quando você fosse mapear iria 
encontrar todos os elementos e iria fazer as relações entre eles e adaptar. 
Então quando fomos fazer a gente viu que faltava algumas coisas e o 
modelo não deixava claro sobre o que fazer para encontrar essas lacunas 
(J, estagiário EPROC). 
“É como se faltassem dicas... Um exemplo de lacuna: “Serviço”, tem no 
modelo, mas na organização não havia clareza sobre o conceito de 
serviço. E nesse caso o que se faz? Para-se a instanciação e vai-se cuidar 
dessa lacuna para depois voltar? Ou deixa em aberto, para depois voltar 
em novos ciclos de melhoria, por exemplo?  Vou registrando em algum 
lugar para ir ficando como um backlog, pra tratar depois? Faz o que com 
essa lacuna” (I, gerente de projetos de BPM). 

4 Dúvida sobre: os elementos do 
modelo têm todos o mesmo 
nível de prioridade, ou haveria 
alguns considerados mais 
essenciais e outros opcionais? 

“Mesmo sabendo que o modelo deve ser adaptado, até que ponto 
determinados elementos poderiam ser dispensáveis? (Ex; Serviços). Eu 
posso ter instanciado o modelo conforme a organização estava hoje, mas 
não significa que eu não deveria tratar aquelas lacunas. O modelo não 
deixa claro o que é opcional e o que é obrigatório” (J, integrante do 
grupo trabalho; I, gerente de projetos de BPM). 

 
Tabela 6.16 Discussão em Grupo Focal: Você sentiu falta de algum elemento que deveria compor o 

modelo? Quais?  
# Lacunas Conceituais no 

Modelo BPMG 
Evidências na fala dos participantes 

1 Falta explicitar o conceito de 
“Valor”. 

“Falta a representação do conceito de Valor” (J, estagiário EPROC; / I, 
gerente de projetos de BPM). 

 Lacunas Procedimentais de 
Apoio ao Modelo 

Evidências na fala dos participantes 
2 Falta dicas do que fazer com 

lacunas conceituais na 
organização. 

(ver evidências listadas na Tabela 6.15, item 3). 

3 Falta dicas de como criar os 
repositórios de informações 

(ver evidências listadas na Tabela 6.15, item 2). 
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Tabela 6.17 Discussão em Grupo Focal: considerações gerais  
# Lacunas Conceituais no 

Modelo 
Evidências na fala dos participantes 

1 Criar backlog de 
Implementação do Modelo na 
Organização 

“Será interessante registrarmos em um backlog do EPROC as lacunas 
percebidas na organização. Do contrário essas coisas irão se perder” (I, 
gerente de projetos de BPM). 

2 Criar registros de lições 
aprendidas da implementação 
do modelo 

“Incorporar o backlog e o diário ao processo de instanciação, para 
registro e geração de conhecimento” (J / P, integrantes do grupo trabalho; 
I, gerente de projetos de BPM). 

 
Pela Tabela 6.14 pode-se observar que o Modelo BPMG mostrou-se útil para 

solidificar a compreensão dos participantes sobre a governança numa perspectiva sistêmica, 
isto é, a inter-relação entre os diversos elementos componentes. O modelo mostrou-se útil 
também como referencial para diagnóstico de quais elementos de governança encontram-se 
presentes explicitamente na organização e quais são as lacunas. A partir disso, puderam-se 
identificar e sugestões que serão úteis à continuidade do desenvolvimento da governança em 
BPM na organização. Dentre as sugestões direcionadas à organização, destacam-se: 
 Desenvolver conceitualmente a noção de “Serviço” e “Valor”, para aplicá-los na 

documentação da cadeia de valor da organização; 
 Definir e implementar os Processos de Governança em BPM, levando-se em conta as 

perspectivas do modelo BPMG; 
 Estabelecer um documento de backlog de pendências ou oportunidades de ampliação da 

governança em BPM na organização; 
 Consolidar a prática do uso do documento de “diário de implementação”, como fonte de 

registro de questionamentos a serem tratados e de lições aprendidas. 
 Estabelecer os próximos passos de ampliação da Governança em BPM na organização, 

tomando como base as perspectivas do Modelo BPMG e o ciclo de gestão da 
governança proposto no Apêndice C. 

Por outro lado, o trabalho conduzido permitiu também a identificação de pontos de 
melhoria ao Modelo BPMG, e ao seu guia de implantação, definido no Apêndice C (ver 
Tabelas 6.15 a 6.17). Dentre as sugestões, destacam-se: 
 Acrescentar explicitamente o elemento “Valor” no modelo conceitual, relacionando-o 

ao elemento “Serviço”. 
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 Ampliar e refinar o guia de aplicação do Modelo BPMG, acrescentando dicas de como 
tratar lacunas conceituais e de informações referentes aos elementos do modelo na 
organização. 

 Estudar e definir a noção de prioridades dentre os elementos conceituais e perspectivas 
doo Modelo BPMG. 

o Comentário do pesquisador: parte dessa demanda poderia ser atendida pelo 
desenvolvimento de um Modelo de Maturidade para Governança em BPM, que 
levasse em conta os elementos do Modelo BPMG explicitamente (ver Seção 6.6 
e Apêndice B, como sugestão preliminar nesse sentido). Por outro lado, o 
estabelecimento de prioridades genéricas entre os elementos conceituais do 
modelo pode depender fortemente de fatores contextuais de cada organização. 
Assim, esse tema apresenta-se como oportunidade para pesquisas futuras. 

Pelo exposto acima, considera-se que o Modelo BPMG mostrou-se uma referência 
relevante para diagnóstico e implantação de práticas de governança na organização. Por outro 
lado, as lacunas apontadas no Modelo, sobretudo em seu guia de implantação, apresentam-se 
como oportunidades para novas pesquisas empíricas. 

6.6 INSTANCIANDO UM MODELO DE MATURIDADE NA ORGANIZAÇÃO  
Complementando o estudo de caso relatado neste Capítulo, a partir de uma demanda da 
própria organização pesquisa foi realizado um estudo para instanciação da perspectiva de 
maturidade de governança de processos. Na ocasião avaliou-se a possibilidade de aplicação 
direta do modelo de Rosemann, Bruin e Power (2008). O modelo define uma estrutura de 
elementos de Maturidade em BPM, que conforma a Figura 2.4 (ver Capítulo 2, Seção 2.3.2) 
contempla as dimensões de: Alinhamento Estratégico, Governança, Métodos, Tecnologia da 
Informação, Pessoas e Cultura. O modelo prevê cinco níveis de maturidade em cada uma 
dessas dimensões, conforme a Figura 2.5 (ver Capítulo 2, Seção 2.3.2). Todavia apesar de 
uma estrutura interessante, verificou-se que este modelo carecia de requisitos objetivamente 
definidos para os níveis de maturidade em cada uma das dimensões estabelecidas. Foi 
avaliada também a possibilidade de aplicação do BPMM (OMG, 2008a) que, todavia, pareceu 
excessivamente complexo para os objetivos da organização. Não fez parte do escopo desse 
trabalho uma análise exaustiva de outros modelos de maturidade existentes aplicáveis à 
organização.  
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Assim, buscou-se realizar uma instanciação simples de requisitos de governança 
estruturados em níveis de maturidade visando os objetivos da organização em questão, 
tomando como norte apenas a dimensão de Governança do Modelo de Rosemann. Vale 
ressaltar, porém que a visão da Governança no modelo de Rosemann é mais restrita do que a 
contemplada no modelo BPMG aqui proposto. No modelo de Rosemann, por exemplo, 
conforme mencionado acima o Alinhamento Estratégico é tratado como uma dimensão à parte 
da Governança, diferentemente do Modelo BPMG. Desta forma, na prática foi adotada apenas 
a ideia em alto nível de Rosemann no sentido de definir um modelo para a dimensão 
Governança em BPM. Buscou-se então eleicitar requisitos a serem atendidos em cada nível, 
levando-se em conta principalmente os aspectos previstos na metodologia de BPM 
preconizada para a organização no trabalho de Oliveira (2014). Isso foi possível devido a que 
a metodologia referida preconiza uma série de requisitos desejáveis ao BPM, mas que na 
prática, requerem diferentes graus de maturidade da organização para implementá-los. O 
referido trabalho (Oliveira, 2014) não contemplou o escalonamento desses requisitos em 
estágios de maturidade.  

Com base nessa referência, bem como em pesquisa documental no acervo de 
documentos do EPROC e na interação (através de entrevistas informais e emails) com dois 
dos integrantes do EPROC da organização foram elicitados requisitos desejáveis para o 
aspecto da Governança. O conjunto de requisitos elicitados foi então escalonado em quatro 
níveis de maturidade. O resultado encontra-se no apêndice B deste trabalho. Deve-se 
esclarecer que este modelo instanciado visou apenas necessidades da organização pesquisada.  
O modelo resultante não chegou a ser implantado de fato no decorrer desta pesquisa e estava 
em avaliação, considerando que havia premência de outras ações de BPM sendo conduzidas 
pelo EPROC, notadamente a automação de um dos principais processos de negócio da 
instituição. 

6.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS AO CAPÍTULO 
Convém ressaltar que a forma de aplicação do modelo conceitual BPM aqui relatada pode ser 
diferente em outros contextos organizacionais. Por exemplo, não necessariamente o modelo 
conceitual precisa gerar um novo sistema informatizado “autocontido” que contempla a 
entrada de dados, processamento e saídas. Ele pode ser usado como base conceitual para uma 
estratégia de integração entre aplicações já existentes nos quais os elementos da governança 
em BPM já estão presentes em bases de dados dispersas, podendo gerar assim um “armazém 
de dados” para governança, por exemplo. Esse é provavelmente o caso mais usual de ser 
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encontrado na prática, já que muitas organizações dispõem de um acervo bastante 
heterogêneo de softwares que incluem escopo funcional de gestão de processos e de projetos. 
Num outro extremo, pode-se argumentar que o Modelo BPMG pode ser usado para catalogar 
informações contidas em documentos eletrônicos estáticos separados em pastas de rede por 
critérios conceituais. Em qualquer caso, supõe-se que o modelo apoiará a governança em 
BPM ao explicitar quais elementos precisam ser governados, quais são aspectos governantes e 
qual sua utilidade em termos de objetivos de governança. 

Por outro lado, dado ao contexto particular do caso relatado, sugere-se que o modelo 
conceitual deve ser aplicado em múltiplas organizações para que ele evolua e adquira maior 
potencial de generalização. A abordagem aqui adotada de pesquisa-design mostrou-se rica 
para a geração de conhecimento ao mesmo tempo em que pode estar direcionada para a 
solução de problemas práticos da governança em BPM. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS FUTURAS 
Este capítulo traz considerações finais aos resultados do trabalho em termos do Modelo 
BPMG apresentado no Capítulo 5 e de sua avaliação e aplicação realizada no Capítulo 6. Na 
sequência são discutidas as limitações da pesquisa. Em seguida, a comparação com trabalhos 
relacionados permite visualizar a relevância desta pesquisa em relação ao estado da arte até 
então encontrado na literatura. Finalmente, é apresentada uma síntese que caracteriza a 
contribuição desta tese e as perspectivas futuras decorrentes desta pesquisa. 

7.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS AOS RESULTADOS DA PESQUISA 
Com base nos resultados da avaliação documentada na Seção 6.3.3 bem como os relatos 
evidenciados nas discussões em grupo focal relatadas nas Seções 6.4 e 6.5, considera-se que o 
Modelo BPMG apresentado no Capítulo 5 mostrou-se potencialmente aplicável e útil para o 
propósito de apoiar a Governança das ações de BPM implementadas na organização estudada. 
Por outro lado, constata-se que o estudo de caso serviu para a melhoria do próprio Modelo 
BPMG como era esperado na perspectiva da pesquisa-design, bem como abriu perspectivas de 
aspectos a serem explorados. 

O resultado do estudo de caso foi bem-sucedido nos termos da abordagem de 
pesquisa-design adotada, na medida em que:  
 Contribuiu para a solução do problema de conhecimento, na medida em que consolidou 

os componentes necessários a um Modelo Conceitual para Governança em BPM. Isso 
aconteceu, por sua vez, na medida em que:  

o Apoiou a melhoria da clareza de definição dos Elementos Conceituais do 
modelo, a partir das iterações de construção-avaliação; 

o Foram consolidados os componentes do modelo através da avaliação de 
utilidade e de sugestões a estes componentes propiciando a melhoria do Modelo 
BPMG 

o Possibilitou o uso bem-sucedido do Modelo BPMG como referência para 
desenvolvimento da ferramenta “catálogo BPMG” avaliada positivamente como 
potencial repositório de informações de apoio à Governança em BPM; 
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o Permitiu a formulação de novos problemas de conhecimento na perspectiva da 
pesquisa-design, o que é um resultado interessante do estudo de caso e da 
pesquisa em geral; 

 Contribuiu com o desenvolvimento da Governança em BPM na organização 
pesquisada, na medida em que:  

o Propiciou um diagnóstico da situação atual dessa governança com base nos 
elementos do Modelo BPMG, apontando lacunas e sugestões que alimentarão os 
próximos passos de desenvolvimento da governança em BPM; 

o Contribuiu com o amadurecimento da compreensão conceitual da governança 
em BPM por parte dos integrantes do escritório de processos da organização. 

Apesar dos resultados mencionados acima, convém elicitar as limitações da pesquisa 
conforme a seção a seguir. 

7.2 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 
Dentre as principais limitações desta pesquisa, podem-se constatar as seguintes ameaças à 
validade interna: 

 Não foi realizada a avaliação de todos os componentes do modelo BPMG no mesmo 
grau de profundidade e conforme os mesmos critérios (clareza, utilidade, 
favorecimento aos princípios gerais de governança). Isto aconteceu porque na 
estratégia de avaliação do modelo no estudo de caso, foi selecionado um subconjunto 
de elementos do modelo para os quais foram encontradas evidências na pesquisa 
documental realizada na organização. Posteriormente, o modelo completo foi avaliado 
em discussão num grupo focal, todavia a discussão não envolveu a avaliação de cada 
componente conceitual de forma individual. 

 A instanciação do modelo BPMG na organização se deu de forma limitada e numa 
escala de tempo reduzida, considerando que essa ação concorria com outras demandas 
do escritório de processos consideradas prioritárias na ocasião do estudo de caso. 
Dentre essas demandas, destacava-se um projeto em curso para automação em BPMS 
do principal processo da cadeia de valor da organização.  

 O modelo BPMG foi avaliado numa amostragem dos participantes que foi 
praticamente restrita a integrantes do Escritório de Processos da organização. Desta 
forma, a amostra não é capaz de representar todos os segmentos da organização que 
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podem ser stakeholders da governança em BPM. A principal razão para limitação 
desta amostragem deveu-se a uma conjunção de fatores: 

o  A considerável falta de familiaridade com o tema governança em BPM na 
organização constatada na própria pesquisa; 

o A demanda do tempo necessário para conhecimento do Modelo BPMG e o 
preenchimento do questionário de avaliação que concorriam com outras 
demandas dos participantes da organização e do escritório de processos, 
conforme já mencionado anteriormente.  

Podem-se constatar também as seguintes ameaças à validade externa: 
 Considerando a avaliação realizada no estudo de caso, os resultados obtidos dizem 

respeito apenas ao contexto daquela organização visto que o subconjunto de elementos 
do Modelo BPMG avaliado considerou o contexto da organização específica estudada. 

 Apesar da avaliação realizada junto à especialistas em governança, a amostragem 
utilizada para este grupo não foi aleatória e sim intencional. A razão principal para o 
critério de intencionalidade decorre de que esta etapa buscou a participação de pessoas 
com experiência reconhecida na área de governança, buscando-se obter sugestões ao 
modelo. 
Entretanto, as limitações apontadas anteriormente são de certa forma esperadas na 

abordagem de pesquisa adotada, visto que a pesquisa-design costuma ter caráter exploratório 
e situacional relacionado a problemas práticos em um determinado contexto, necessitando de 
estratégias complementares para generalização do conhecimento. Nesse sentido, o modelo 
resultante mostra-se relevante como ponto de partida para novas aplicações com abordagem 
de pesquisa-design de forma a torná-lo mais generalizável. Além disso, considera-se que a 
pesquisa realizada nesta tese contribui de maneira relevante com a literatura da área 
avançando sobre lacunas de trabalhos semelhante, conforme destacado na seção a seguir 

7.3 COMPARAÇÃO COM TRABALHOS RELACIONADOS 
Na pesquisa bibliográfica realizada, embora tenham sido identificados diversos trabalhos que 
tratem os temas de Governança de Processos ou Governança de BPM (ver Tabela 2.2 e 2.3), 
bem poucos abordam esses temas propondo um modelo que integre a representação dos seus 
diversos elementos conceituais. Os trabalhos encontrados que o fazem, apresentam lacunas 
importantes que foram identificadas como oportunidades de pesquisa que delinearam a 



145 
 

condução desta tese. Nesse sentido, destacam-se os trabalhos de Barros (2009), Khusidman 
(2010) e Doebeli et al. (2011) como sendo os que mais se aproximam do modelo proposto 
nesta tese.  

Barros (2009), em dissertação de mestrado, apresenta a “Proposição de um Modelo 
Teórico de Governança para a Gestão de Processos” com base em diversos elementos 
conceituais pesquisados em revisão de literatura. O modelo de Barros (2009) é ilustrado 
sinteticamente na Figura 7-1. 

 
Figura 7.1 Framework de Governança de Processos de Barros (2009) 

Os resultados gerados por Barros (2009) para os elementos ilustrados na Figura 
anterior foram reaproveitados na análise de construtos teóricos de Governança em BPM 
apresentada no início deste capítulo, para elicitação dos elementos do Modelo BPMG. Pode-
se verificar que os itens Papéis, Estruturas, Tarefas e Objetivos do modelo de Barros (2009) 
correspondem no Modelo BPMG, respectivamente a: Papel (Role), Unidade Organizacional 
(OrganizationalUnit) / Equipe (Team), Processo (Process) / Atividade de Processo 
(ProcessActivity), e Objetivo Organizacional (OrganizationalObjective). As principais 
lacunas do modelo de Barros (2009) em relação ao proposto nesta tese são:  

 O modelo não apresenta os elementos conceituais descritos numa notação formal para 
modelagem conceitual como a aqui realizada e apresentada no Capítulo 5. Desta 
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forma, o relacionamento entre os elementos conceituais do modelo é detalhado de 
forma não muito precisa e pouco exaustiva; 

 O modelo possui um leque de categorias especificado num nível mais genérico e não 
estabelece uma relação explícita entre esses elementos e a governança corporativa. 

 O trabalho limita-se a proposição de um modelo teórico sem aplicação ou avaliação 
empírica do modelo em uma organização. 
Khusidman (2010) propõe um framework para Governança de BPM inspirado na 

estrutura do modelo TOGAF (Open Group, 2011) e do framework para Governança de SOA 
(Open Group, 2009). O framework resultante possui abrangência conceitual ampla e compõe-
se de elementos como: Requisitos de Governança, Princípios, Guias, Papéis, Padrões, 
Estrutura Organizacional para Governança e Ciclo de Vida de Governança. O enquadramento 
do framework proposto em um “Ecossistema de Governança” da organização (ver Figura 2-6) 
é um aspecto relevante do trabalho, bem como a busca de distinguir elementos governantes e 
governados. Todavia, o trabalho apresenta lacunas relevantes em comparação com o proposto 
nesta tese conforme a seguir: 

 Não há um detalhamento conceitual suficiente dos diversos componentes do modelo. 
Não fica claro, por exemplo, quais elementos representam entidades de informação e 
quais elementos representam ações ou processos. Também a definição individual dos 
elementos é insuficiente, o que compromete seu entendimento; 

 O relacionamento entre os elementos do modelo não é definido de forma clara e 
explícita. 

 Não é usada nenhuma notação específica para representar os componentes do 
framework e como eles se relacionam, tornando sua compreensão imprecisa; 

 O trabalho não discute aspectos metodológicos da sua construção e não apresenta 
nenhuma forma de avaliação do framework resultante, carecendo assim de rigor 
acadêmico; 

 Não apresenta nenhuma evidência de aplicação ou avaliação empírica do modelo 
proposto. 
Doebeli et al. (2011) propõem um modelo de governança de gestão de processos de 

negócios (BPM) que define a tomada de decisão em BPM, junto com papéis, 
responsabilidades e estrutura para governança como elementos centrais do modelo. O 



147 
 

contexto do estudo é uma empresa governamental australiana. Os autores conduziram um 
estudo de caso qualitativo que incluiu pesquisa documental com abordagem de análise de 
conteúdo. Os resultados da análise documental foram usados para fundamentar entrevistas em 
profundidade das principais partes interessadas na organização. Entrevistas foram analisadas 
para derivar temas e construir categorias de descrição do modelo proposto. A fundamentação 
metodológica com pesquisa de campo são os destaques desse trabalho. Todavia, entre as 
lacunas relevantes desse trabalho, podem ser listadas: 

 O modelo não apresenta os elementos conceituais descritos numa notação formal para 
modelagem. Desta forma, o relacionamento entre os elementos conceituais do modelo 
é detalhado de forma não muito precisa; 

 O modelo possui ênfase nos elementos de papéis e responsabilidades em tomadas de 
decisão, bem como na estrutura organizacional para governança não aprofundando 
outros elementos importantes para governança em BPM; 

 Embora tenha sido construído com elementos fundamentados em pesquisa de campo, 
o trabalho não relata aplicação ou avaliação efetiva do modelo resultante na 
organização pesquisada; 
A Tabela 7.2 traz uma síntese comparativa desses trabalhos com a presente tese. 

Antes, a Tabela 7.1 descreve e justifica os critérios de comparação utilizados na Tabela 7.2. 
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Tabela 7.1 Critérios de comparação com trabalhos relacionados 

Critério Justificativa 
Abordagem metodológica Identifica como se deu a pesquisa e a construção do modelo 

proposto, permitindo a avaliação de consistência do modelo. 
Avaliação do modelo  Aborda a avaliação conduzida pelos autores sobre o modelo 

proposto. Permite avaliar a consistência do modelo e oportunidades 
de melhoria. 

Aplicação empírica do modelo. Busca relatar evidências que contribuem para a avaliação d a 
aplicabilidade prática do modelo. 

Notação utilizada na apresentação/ 
descrição do Modelo 

A notação utilizada influencia o entendimento, clareza e 
consistência do modelo e pode favorecer sua implementação na 
forma de sistemas de informação. 

Definição explícita dos elementos 
conceituais componentes do modelo 

É importante para o entendimento e clareza do modelo. Quanto mais 
explícita é a definição de seus componentes melhor tende a ser o seu 
entendimento. 

Relacionamento do Modelo proposto 
com a governança corporativa 

Visa avaliar se o trabalho aborda a necessária integração do modelo 
proposto com a governança corporativa. 
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Tabela 7.2 Síntese comparativa com principais trabalhos relacionados  

Critério de 
Comparação 

Principais trabalhos relacionados Esta Tese Barros (2009) Khusidman (2010) Doebeli et al. (2011) 

Abordagem 
metodológica  

Construção teórica 
baseada em revisão de 
literatura. 

Não relata a metodologia 
utilizada na construção do 
modelo. 

Realizou estudo de caso qualitativo / 
pesquisa documental com análise de 
conteúdo, que fundamentou entrevistas com 
as partes interessadas na organização, que 
foram analisadas para derivar temas e 
categorias usadas no modelo proposto. 

Adotou a abordagem de pesquisa-design 
(design-science research), incluindo estudo 
de caso qualitativo para construção-avaliação 
do modelo proposto, conforme descrito no 
Capítulo 6 desta tese. 

Avaliação do modelo Não relata avaliação do 
modelo. 

Não relata avaliação do 
modelo. 

Apesar da proposição dos elementos do 
modelo construído ter sido apoiada em 
estudo de caso, não há relato de avaliação 
do modelo final construído. 

Avaliou o modelo com base em critérios de 
Clareza, Utilidade, Favorecimento aos 
Princípios Gerais de Governança, e 
Abrangência Conceitual. Além disso, foram 
feitas discussões em grupo focal para 
avaliação qualitativa do modelo.  

Aplicação empírica do 
modelo. 

Não é relatada aplicação 
empírica do modelo. 

Não é relatada aplicação 
empírica do modelo. 

A proposição dos elementos do modelo 
construído foi apoiada em estudo de caso, 
todavia o trabalho não relata a aplicação do 
modelo resultante propriamente dito. 

O modelo foi aplicado em uma organização 
governamental Brasileira, para diagnóstico  
de lacunas da organização na sua 
Governança em BPM e identificação de 
oportunidades de melhoria. 

Notação utilizada na 
apresentação/ 
descrição do Modelo 

Não adota notação 
específica conhecida na 
apresentação do modelo 

Não adota notação 
específica conhecida na 
apresentação do modelo 

Não adota notação específica conhecida na 
apresentação do modelo 

O Modelo é apresentado na forma de modelo 
conceitual de dados  expresso em diagramas 
de classe UML 

Definição dos 
elementos conceituais 
do modelo 

Define explicitamente os 
elementos conceituais 
componentes do modelo. 

Define explicitamente 
apenas parte dos 
elementos do framework. 

Define explicitamente os elementos 
conceituais componentes do modelo 

Define explicitamente os elementos 
conceituais componentes do modelo e 
descreve a relação entre eles 

Relacionamento 
Modelo Governança 
BPM ↔ governança 
corporativa 

Não estabelece 
explicitamente o 
relacionamento do 
modelo da Governança 
BPM ↔ governança 
corporativa 

Propõe o framework de 
governança de BPM como 
parte de um "ecossistema 
de governança" da 
Organização 

Discute a integração do Modelo com a 
Governança Corporativa. 

Estabelece e avalia a relação dos 
componentes do modelo para com os 
princípios da governança corporativa, 
indicando quais elementos do modelo 
favorecem determinados princípios 
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Além de Barros (2009), Khusidman (2010) e Doebeli et. Al. (2011), há outros 
trabalhos que, embora tenham propósitos distintos desta tese, possuem relação importante 
com o presente trabalho conforme a seguir. 

Paim (2007) apresenta tese de doutorado na qual lista e discute “as tarefas para gestão 
dos processos” (título da tese) de forma detalhada. As tarefas a que se refere Paim estão entre 
aquelas que são encampadas pelos praticantes de BPM. Embora aquele trabalho não tenha 
foco específico na governança várias das tarefas e papéis elicitados por Paim (2007) e Paim et 
al. (2009a, 2009b) são úteis à instanciação de conceitos do Modelo BPMG, tais como: 
Processo (Process), Atividade de Processo (ProcessActivity), Processo de Governança 
(GovernanceProcess), Papel de BPM (BPM_Role). Papel de Governança em BPM 
(BPMG_Role). 

O SOA (Service Oriented Architecture) Governance Framework (Open Group, 2009) 
é um modelo voltado para a governança em arquiteturas orientadas a serviço. Algumas de 
suas definições e ideias centrais como “governing processes” e “governed processes” são 
reaproveitadas de forma adaptada no modelo para governança em BPM proposto nesta tese 
para separar “elementos governantes” e elementos governados”, conforme visto no Capítulo 
5. 

Ahleman (2009) apresenta um modelo conceitual de referência para sistemas de 
informação de gerenciamento de projetos cuja forma de estruturação influencia esta tese de 
forma relevante. Algumas classes conceituais do modelo são reaproveitadas no modelo aqui 
proposto no tocante ao conceito de “projetos”.  Então o trabalho desse autor pode ser útil em 
conjunto com o Modelo BPMG quando houver necessidade de utilização conjunta de 
conceitos dos dois domínios: Governança em BPM e Gerenciamento de Projetos. 

O Control Objectives for Information and related Technology (COBIT® ) (ISACA, 
2012) é um modelo voltado para governança em TI que também tem influência neste trabalho. 
Vários elementos conceituais componentes do modelo proposto na presente tese podem ser 
encontrados no COBIT e o têm como inspiração. No entanto, o modelo COBIT, apesar das 
semelhanças e influência neste trabalho, é voltado para governança em TI e não em BPM. 
Além disso, aquele modelo também não se apresenta sob a forma de um modelo conceitual 
como o aqui proposto. 

O Business Motivation Model (BMM) (OMG, 2008b) é um modelo conceitual que 
apresenta classes conceituais relativas aos propósitos de alto nível de uma organização: 
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Missão, Visão, Objetivos, Metas e seus desdobramentos. Esses elementos são úteis para 
complementar o elemento conceitual Objetivo Organizacional (Organizational Objective), 
usado no Modelo BPMG, em busca de torna-lo um modelo genérico para desdobramento da 
governança corporativa. Nesse mesmo sentido, outros modelos do mercado como o TOGAF 
(Open Group, 2011) e o Zachman Framework (Zachman, 2011) embora não sejam voltados 
para governança em BPM e sim para arquiteturas corporativas são também potencialmente 
úteis para estender o Modelo BPMG. 

7.4 CARACTERIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DA TESE 
Conforme visto na revisão de literatura deste trabalho, diversos autores têm abordado a 
importância da Governança para o sucesso de iniciativas de BPM. Muitos deles trazem 
contribuições para a compreensão do que é a governança no campo de BPM e de como 
desenvolvê-la. Entretanto, poucos abordam esse tema propondo um modelo que integre a 
representação dos diversos elementos conceituais da governança em BPM. Nesse sentido, este 
trabalho não é necessariamente o primeiro a propor um modelo para entendimento e aplicação 
dessa governança. Todavia, até onde alcançou a pesquisa de literatura aqui realizada este 
trabalho é inédito ao propor um modelo detalhado para governança em BPM na forma de um 
modelo conceitual de dados que foi avaliado no contexto de uma organização e por 
praticantes com experiência na área. Desta forma, ele contribui de forma significativa com 
o estado da arte nesta área de conhecimento, na medida em que: 
 Detalha, conceitua e inter-relaciona os componentes da governança em BPM em uma 

notação gráfica com sintaxe e semântica definidas, estabelecendo uma modelagem 
conceitual desses componentes. Esse aspecto, não tratado detalhadamente na literatura, 
é um resultado particularmente útil para o entendimento compartilhado e preciso dos 
conceitos entre praticantes da área, conforme foi apontado pelos participantes do estudo 
de caso aqui relatado. É útil também como base para implementação de aplicações 
baseadas nos conceitos definidos no modelo; 

 Estabelece uma relação explícita entre os elementos conceituais componentes da 
governança em BPM com princípios gerais da governança corporativa. Esse aspecto 
tem se revelado uma lacuna na literatura pesquisada permite tratar a governança em 
BPM como um desdobramento da governança corporativa; 

 Apresenta uma avaliação empírica dos elementos conceituais componentes da 
governança em BPM com base em critérios de clareza, utilidade, favorecimento aos 
princípios gerais de governança, e abrangência conceitual na percepção de 
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praticantes da área. Essa forma de avaliação, que não foi identificada na literatura da 
área, fortalece a fundamentação conceitual do campo governança em BPM; 

 Ajuda a guiar a implantação da Governança em BPM nas organizações a partir da 
comparação das necessidades e características contextuais de cada organização com as 
informações que podem ser potencialmente geradas com a implementação dos 
elementos conceituais do modelo. 
Além disso, esta pesquisa contribui de forma relevante com a literatura da área, na 

medida em que produziu dados empíricos sobre: 
 Avaliação da aplicabilidade dos elementos conceituais componentes da governança em 

BPM no contexto de uma organização do setor público que conduz uma relevante 
iniciativa de BPM;  

 Novas evidências de barreiras e facilitadores para a governança em BPM, 
particularmente em organizações do setor público. Uma barreira particularmente 
significativa que foi evidenciada nas organizações pesquisadas foi a constatação da 
própria falta de entendimento comum do que é a governança em BPM entre os 
condutores das iniciativas de BPM; 

 Aplicação do método de pesquisa-design (design-science research) para construção do 
modelo BPMG, considerando que esta abordagem, que é particularmente útil no campo 
da engenharia de software e sistemas de informação em geral, tem tido ainda pouco 
relatos na literatura brasileira. 

7.5 PERSPECTIVAS PARA TRABALHOS FUTUROS 
Este trabalho abre também novas e significativas oportunidades de pesquisa, envolvendo a 
evolução e extensão do Modelo BPMG, de forma a: 

 O modelo pode vir a contemplar novos componentes conceituais de maneira a se 
constituir como modelo geral para desdobramento da governança organizacional em 
diferentes aspectos. Desta forma o modelo poderá conectar-se com diferentes formas 
de governança, como: governança de TI, governança de projetos e governança de 
informações, entre outras possíveis, gerando um sistema integrado de governança. Isso 
importante para evitar a proliferação nas organizações de modelos específicos de 
governança que podem conter redundância, inconsistências entre eles, e gerar 
retrabalho para os processos de gestão; 
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 A caracterização do Modelo BPMG como uma ontologia de domínio aprofundando o 
nível de formalismo do modelo, no sentido de: 

o Classificar os elementos conceituais com base em uma ontologia de 
fundamentação (Guizzardi, 2010), garantindo maior consistência dos 
elementos; 

o Aprofundar o nível de definições de restrições relativas aos relacionamentos 
entre componentes do modelo; 

o Abrir maiores perspectivas de seu uso em automação de processos de 
governança, como por exemplo, a avaliação de uma base de dados de 
processos para verificação de consistência e conformidade com base em regras 
definidas no modelo. 

 A aplicação do modelo em novos contextos organizacionais, gerando novos dados 
empíricos sobre a área de governança em BPM, bem como obter maior validação e 
generalização do modelo BPMG; 

 Aplicação em novas organizações do setor público paralelamente à aplicação em 
organizações da iniciativa privada visando identificar: especificidades e diferenças à 
governança em BPM nestes setores; como essas especificidades deveriam ser tratadas 
num modelo geral para governança? Evidências colhidas na literatura indicam que 
estas especificidades existem, por exemplo, em termos de: 

o Maior rigidez normativa nas organizações da administração pública. Conforme 
(Meirelles, 2004 apud Machado, 2009): “Na Administração Pública não há 
liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito 
fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer 
o que a lei autoriza. A lei para o particular significa ‘pode fazer assim’; para o 
administrador público ‘deve fazer assim’. (grifos nossos)”. Ou ainda, 
conforme Moreira (2009): “O princípio da legalidade incide de forma diversa 
para a administração pública e para os indivíduos. Enquanto, no primeiro caso, 
a lei é o limite positivo da atuação, devendo toda a atuação administrativa 
estar abrangida em seus ditames, no segundo caso, a lei é o limite negativo, 
ou seja, tudo aquilo que não está proibido por lei, está automaticamente 
permitido. Por isso, o princípio da legalidade, no âmbito individual, é 
denominado de princípio da autonomia da vontade... Assim, enquanto os 
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particulares precisam apenas de capacidade para agir em nome próprio, 
os agentes públicos somente podem atuar validamente se o ato estiver 
previsto entre suas atribuições legais” (Grifos meus). 

o Maior exigência dos princípios de transparência, publicidade e impessoalidade 
exigido no setor público em alguns grupos de processos, como por exemplo: 
processos de aquisição e contratação de bens e serviços, que são regulados por 
legislação específica (lei 8.666  (Presidência, 1993)); processos de contratação 
de trabalhadores, que são regulados por legislação de concursos público. 

o Organizações públicas sofrem menos ações da concorrência em comparação 
com as da iniciativa privada, como consequência: processos podem ser mais 
transparentes para o mundo externo organização e tendem a ser mais estáveis 
por não sofrem pressão para diferenciação no mercado. 

 Tratamento dos aspectos “dinâmicos” que devem complementar o Modelo BPMG 
para guiar as ações de governança. Isto é, o Modelo BPMG em seu estado atual 
captura o aspecto informacional da governança em BPM.  Todavia as ações de 
governança (processos, atividades), embora tenham sido sugeridas de forma 
preliminar, não foram suficientemente investigadas nesta proposta. 

  



155 
 

REFERÊNCIAS 
ABNT. NBR ISO 9000. ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. Disponível em 

http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=344997. Último acesso: Nov/2015. 
ABPMP. BPM CBOK - Guide to the Business Process Management Common Body of 

Knowledge Version 3.0, 1st Edition. Association of Business Process Management 
Professionals (ABPMP International), 2013a. 

ABPMP. BPM CBOK Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócio Corpo Comum 
de Conhecimento ABPMP BPM CBOK V3.0, 1a Edição. ABPMP Brasil, 2013b. 

Adam, S.; Doerr, J. How to better align BPM and SOA – ideas on improving the transition 
between process design and deployment. In: 9th Workshop on Business Process 
Modeling, Development and Support, vol. 335, CEUR-WS, 2008. 

Ahlemann, F. Towards a conceptual reference model for project management information 
systems. International Journal of Project Management,  2009; 27:19–30. 

AXELOS. Glossário ITIL® de Português do Brasil, v1.0, 29 de julho de 2011. AXELOS 
Limited, 2012. Disponível em: 
https://www.axelos.com/Corporate/media/Files/Glossaries/ITIL_2011_Glossary_BR-
PT-v1-0.pdf. Último acesso: Jul/2015.  

Bandara, W.; Guillemain, A. Coogans, P. Prioritizing Process Improvement: An Example 
from the Australian Financial Services Sector. Em: Brooke, J. vom, Rosemann, M. 
Handbook on Business Process Management 2 - Strategic Alignment, Governance, 
People and Culture. Springer, 2010. 

Barros, D. B. Governança de Processos: Proposição de um Modelo Teórico de Governança 
para Gestão de Processos. Dissertação de Mestrado. UFRJ/ COPPE/ Programa de 
Engenharia de Produção, 2009. 

Brocke, J. v.; Rosemann, M. Part II – Governance. In: Brocke, J. v.; Rosemann, M. Handbook 
on Business Process Management 2 - Strategic Alignment, Governance, People and 
Culture. 2nd Edition Springer, 2015. 

Bowen, G. A. Document Analysis as a Qualitative Research Method. Qualitative Research 
Journal, 2009Vol. 9 Iss: 2, pp.27 - 40 



156 
 

Bruin, T.;  Doebeli, G. An Organizational Approach to BPM: The Experience of an 
Australian Transport. In: Brocke, J. v.; Rosemann, M. Handbook on Business Process 
Management 2 - Strategic Alignment, Governance, People and Culture. 2nd Edition 
Springer, 2015. 

Bruin, T. Insights into the Evolution of BPM in Organisations. 18th Australasian Conference 
on Information Systems, Toowoomba, Dec 2007. 

Burlton, R. Delivering Business Strategy Through Process Management. Em: Brooke, J. vom, 
Rosemann, M. Handbook on Business Process Management 2 - Strategic Alignment, 
Governance, People and Culture. Springer, 2010. 

CMU/SEI. Capability Maturity Model® Integration (CMMISM),Version 1.1. CMMISM for 
Software Engineering - Staged Representation. Technical Report. Carnegie Mellon 
University –Software Engineering Institute, Aug 2002. 

Creswell, J. W. Projeto de Pesquisa: Métodos Qualitativo Quantitativo e Misto. 3ª edição, 
Porto Alegre: Artmed, 2010. 

DAMA. The DAMA Dictionary of Data Management. DAMA International / Technics 
Publications, LLC, 2008. 

Doebeli, G.; Fisher, R.; Gapp, R.; Sanzogni, L. Using BPM governance to align systems and 
practice. Business Process Management Journal. 2011; 17(2):184–202. Available at: 
http://dx.doi.org/10.1108/14637151111122310. 

Easterbrook, S.; Singer, J.; Storey, M.; Damian, D. Selecting Empirical Methods for Software 
Engineering Research. Springer, 2007. 

ELO Group. Abordagens para Governança de BPM (Parte 2). ELO Group, maio de 2009a. 
Disponível em www.elogroup.com.br. Último acesso em outubro de 2009. 

ELO Group. Abordagens para Governança de BPM. ELO Group, abril de 2009b. Disponível 
em www.elogroup.com.br. Último acesso em outubro de 2009. 

Época. Terremoto Global - Falta de confiança nos balanços de grandes empresas dos EUA 
abala mercados e afasta investidor estrangeiro do Brasil. Revista Época, Edição 215, 
2002. Disponível em:  http://revistaepoca.globo.com/Epoca/0,6993,EPT344659-1663-
1,00.html. Último acesso em: Out / 2013. 



157 
 

Estadão. O escândalo da Enron - saiba o que está acontecendo. Estadão online, 7 de Fevereiro 
de 2002. Disponível em: 
http://www.estadao.com.br/arquivo/economia/2002/not20020207p24521.htm.  

Franco, M. L. P. B. Análise do Conteúdo. Brasília, Líber Livro, 2ª Edição, 2005.  
Freitas, H.; Janissek, R. Análise Léxica e Análise de Conteúdo. Porto Alegre, Sphinx: Editora 

Sagra Luzzatto, 2000. 
Gonçalves, J. E. L. As Empresas São Grandes Coleções de Processos. RAE - Revista de 

Administração de Empresas, V. 40, n. 1, p.6-19 . São Paulo, Jan./Mar., 2000. 
Guizzardi, G. Theoretical foundations and engineering tools for building ontologies as 

reference conceptual models. Semantic Web Journal, 2010;1:3–10. 
Hevner, A. R.; March, S. T.; Park, J.; Ram, S. Design Science in Information Systems 

Research. MIS Q. 2004;28(1):75–105. 
Hoogervorst, J. A. P. Corporate Governance. In: Enterprise Governance and Enterprise 

Engineering. Springer; 2009:153–188. 
IBGC. Origem da boa Governança. Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC, 

2013. Disponível em: http://www.ibgc.org.br/Secao.aspx?CodSecao=18. Último acesso: 
Set/2013. 

Investopedia. Invetopedia / Dictionary / Definition of “Value”. Disponível em 
http://www.investopedia.com/terms/v/value.asp?optm=orig. Último acesso em: 
Nov/2015 

ISACA. Cobit 5: Enabling Process. ISACA, 2012. 
Jatobá, I.; Alves, C. F. How Organizational Culture influences BPM Evolution. SBIS 2015 

Proceedings.Paper 3. Disponível em: http://aisel.aisnet.org/sbis2015/3 
Jeston, J.; Nelis, J. Business Process Management – Practical Guidelines to Successful 

Implementations. Second Edition. Elsevier / Butterworth-Heinemann, 2008. 
Jesus, L.; Macieira, A.; Karrer, D.; Caulliraux, H. BPM Center of Excellence: The Case of a 

Brazilian Company. Em: Brooke, J. vom, Rosemann, M. Handbook on Business 
Process Management 2 - Strategic Alignment, Governance, People and Culture. 
Springer, 2010. 



158 
 

Khusidman V. BPM Governance Framework. BPTrends, 2010. Disponível em: 
http://www.bptrends.com/publicationfiles/ONE%202010-ART-
BPM%20Governance%20Framework-VKhusidman-v5.pdf. Último acesso: Set / 2013. 

Kirchmer, M. Management of Process Excellence. em: Brooke, J. vom, Rosemann, M. 
Handbook on Business Process Management 2 - Strategic Alignment, Governance, 
People and Culture. Springer, 2010. 

Kirchmer, M. Business Process Governance for MPE. In: High Performance Through Process 
Excellence - From Strategy to Execution with Business Process Management. 2nd 
Edition. Springer, 2011. 

Korhonen, J.  J. On the Lookout for Organizational Effectiveness – Requisite Control 
Structure in BPM Governance. 1st International Workshop on BPM Governance. 
Queensland University of Technology, Brisbane , Australia, 2007. 

Langley, G. J. et al. The Improvement Guide: A Practical Approach to Enhancing 
Organizational Performance, 2nd Edition.  Jossey-Bass, April 2009. 

Machado, F. S. Princípios da Administração Pública. JurisWay, 2009. Disponível em: 
http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=3204. Último acesso: Jul, 2015. 

Marconi, M. de A.; Lakatos, E. M. Técnicas de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1999 
Marconi, M. de A.; Lakatos, E. M. Metodologia Científica. 4ª edição. São Paulo, Editora 

Atlas, 2004. 
Markus, M. L.; Jacobson, D. D. The Governance of Business Processes. In: Brocke, J. v.; 

Rosemann, M. Handbook on Business Process Management 2 - Strategic Alignment, 
Governance, People and Culture. 2nd Edition Springer, 2015. 

Mattos, P. L. de. A entrevista não-estruturada como forma de conversação : razões e sugestões 
para sua análise. Revista de Administração Pública, 2005;39(4):823–846. 

McFeeley, R. IDEAL: A Users Guide for Software Process Improvement (CMU/SEI-96-HB-
001 ). Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, 1996. 
http://www.sei.cmu.edu/library/abstracts/reports/96hb001.cfm. Último acesso em Maio, 
2013. 

Meirelles, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2004. 



159 
 

Merriam, S. B. Qualitative research and case study applications in education. 2. ed. San 
Francisco: Jossey-Bass, 1998. 

Moreira, Alexandre Magno Fernandes. Princípios do Direito Administrativo. Disponível em 
http://www.lfg.com.br. 05 de janeiro de 2009. Último acesso: Jul/2015. 

Noy, N. F..; McGuinness, D. L. Ontology Development 101: A Guide to Creating Your First 
Ontology. Stanford Knowledge Systems Laboratory Technical Report KSL-01-05 and 
Stanford Medical Informatics Technical Report SMI-2001-0880, March 2001. 
Disponível em: <http://ksl.stanford.edu/people/dlm/papers/ontology-tutorial-noy-
mcguinness.doc>. Último acesso: Out / 2013 

OECD. OECD Principles of Corporate Governance 2004. OECD - Organisation for 
Economic Co-operation and Development, 2004. Disponível em: 
http://www.oecd.org/daf/ca/oecdprinciplesofcorporategovernance.htm. Último acesso: 
Set / 2013;  

Oliveira, L. A. EBPM: Uma Metodologia para Gestão de Processos de Negócio. Dissertação 
(Mestrado em Ciência da Computação). Centro de Informática da Universidade Federal 
de Pernambuco, Agosto de 2014. 

OMG. Business Process Maturity Model (BPMM) Version 1.0. Object Management Group, 
Inc., 2008a. 

OMG. Business Motivation Model. OMG - Object Management Group; 2008b. Disponível 
em: http://www.omg.org/spec/BMM/1.1/. Ultimo acesso, em: set/2013. 

OMG. Business Process Modeling Notation (BPMN) Version 2.0. Object Management 
Group, Inc., 2011a. 

OMG, Unified Modeling Language™ (UML®), Object Management Group, Inc., 2011b. 
Disponível em: http://www.omg.org/spec/UML/2.4.1/. Ultimo acesso, em: set/2013. 

Onwuegbuzie, A.J.; Dickinson, W.B.; Leech, N.L.; Zoran, A.G. A Qualitative Framework for 
Collecting and Analyzing Data in Focus Group Research. Int. J. Qual. Methods. 
2009;8(3):1–21. 

Open Group. TOGAF® Version 9.1. Open Group, 2011. 
Open Group. SOA Governance Framework. Open Group, 2009. 



160 
 

Paim, R. As Tarefas Para Gestão de Processos. Tese de Doutorado. UFRJ/COPPE, 
Departamento de Engenharia de Produção, Rio de Janeiro, 2007. 

Paim, R.; Cardoso, V.; Caulliraux, H.; Clemente, R. Gestão de Processos – Pensar, Agir e 
Aprender. Bookman Editora, 2009a. 

Paim, R Et. Al. Structuring a Process Management Center of Excellence. In: Proceedings of 
the 2009 ACM symposium on Applied Computing – SAC’09 2009. ACM Press, 2009b. 

Paim, R.; Flexa, R. Process Governance : Definitions and Framework , Part 1. BPTrends, 
November 2011. Disponível em: http://www.bptrends.com/publicationfiles/11-01-2011-
ART-Process Governance-Def %26 Framework-Paim-Flexa reviewed v1.pdf. 

Paulk, M. C.; Curtis, B. Chrissis, M. B.; Weber, C. V. Capability Maturity ModelSM for 
Software, Version 1.1. Relatório Técnico, CMU/SEI-93-TR-024, Fevereiro de 1993. 

Peltoniemi, M. and Vuori, E. (2004). Business ecosystem as the new approach to complex 
adaptive business environments. In M. Seppä, M. Hannula, A. Järvelin, J. Kujala, M. 
Ruohonen and T. Tiainen (eds.), FeBR 2004: Frontiers of e-business research 2004, 
conference proceedings of eBRF 2004, Tampere, Finland: Tampere University of 
Technology and University of Tampere, 2004. 

PMI. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) - Fifth 
Edition. Project Management Institute (PMI), 2013a. 

PMI. The Standard for Program Management – Third Edition. Project Management Institute 
(PMI), 2013b.  

PMI. The Standard for Portfolio Management – Third Edition. Project Management Institute 
(PMI), 2013c.  

Presidência da República. LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm. Último acesso em: Out/2013. 

Pries-Heje, J.; Baskerville, R.; Venable, L. Strategies for Design Science Research 
Evaluation. ECIS 2008 Proceedings, 2008. 

Pyzdek, T.; Keller, P. The Six Sigma Handbook. Third Edition. McGraw Hill Professional, 
2009.  

Recker, J.; Rosemann, M.; Indulska, M.; Green, P. Business Process Modeling – A Mature 
Discipline? BPM Center Report BPM-06-20, BPMcenter.Org, 2006. 



161 
 

Rosemann, M. The Service Portfolio of a BPM Center of Excellence. In: Brocke, J. v.; 
Rosemann, M.: International Handbook on Business Process Management 2 - Strategic 
Alignment, Governance, People and Culture. Springer-Verlag, Berlin Heildelberg, 
2010. 

Rosemann, M; Bruin, T. de; Power, B. BPM Maturity. In: Jeston J, Nelis J, eds. Business 
Process Management - Practical Guidelines to Successful Implementations. 2nd Ed. 
Elsevier; 2008:313–327. 

Runeson P, Höst M. Guidelines for conducting and reporting case study research in software 
engineering. Empir. Softw. Eng. 2008;14(2):131–164. Available at: 
http://www.springerlink.com/index/10.1007/s10664-008-9102-8. 

Sadiq, S.; Governatori, G. Managing Regulatory Compliance in Business Processes. Em: 
Brooke, J. vom, Rosemann, M. Handbook on Business Process Management 2 - 
Strategic Alignment, Governance, People and Culture. Springer, 2010. 

Santana, A.F.L.; Alves, C. F.; Santos, H.R.M.;  Felix, A.L.C. BPM Governance: An 
Exploratory Study in Public Organizations. Enterprise, Business-Process and 
Information Systems Modeling, 12th International Conference Proceedings, BPMDS 
2011. 

Scheer, A. W.; Brabander, E. The Process of Business Process Management. In: Brocke, J. v.; 
Rosemann, M.: International Handbook on Business Process Management 2 - Strategic 
Alignment, Governance, People and Culture. Springer-Verlag, Berlin Heildelberg, 
2010. 

Senge, P. M.  The Fifth Discipline: The Art & Practice of  The Learning Organization. Crown 
Publishing Group, 2006. 

Senge, P. M.; Kleiner, A.; Roberts, C.; Ross, R. e Smith, B. A quinta disciplina caderno de 
campo: estratégias e ferramentas para construir uma organização que aprende. Rio de 
Janeiro: Qualitymark Ed., 1997. 

Shaw, D. R.; Holland, C. P.; Kawalek, P.; Snowdon, B.; Warboys, B. Elements of a business 
process management system: theory and practice. Business Process Management 
Journal Vol. 13 No. 1, 2007 pp. 91-107. Emerald Group Publishing Limited, 2007. 



162 
 

Spanyi, A. Business Process Management Governance. Em: Brooke, J. vom, Rosemann, M. 
Handbook on Business Process Management 2 - Strategic Alignment, Governance, 
People and Culture. Springer, 2010. 

Tesouro Nacional. Lei de Responsabilidade Fiscal. Tesouro Nacional. Disponível em: 
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt/responsabilidade-fiscal/lei-de-responsabilidade-
fiscal. Último acesso em: Set / 2013. 

Tregear, R. Business Process Standardization. In: Brocke, J. v.; Rosemann, M. Handbook on 
Business Process Management 2 - Strategic Alignment, Governance, People and 
Culture. 2nd Edition Springer, 2015. 

Umeda, M.G.; Trindade, C.C. Possíveis Definições Para as Políticas Empresariais: um Estudo 
Bibliográfico. VII SEMEAD - Seminários em Administração FEA-USP, 2004. 

Valenca, G.; Alves, C. F.; Santana, A.F.L.; Oliveira, J.A.P.; Santos, H.R.M. Understanding 
the adoption of BPM governance in brazilian public sector. 21st European Conference 
on Information Systems, June 5-8, 2013, Utrecht, The Netherlands 

Wieringa, R. Design science as nested problem solving. Proceedings of the 4th International 
Conference on Design Science Research in Information Systems and Technology - 
DESRIST '09, 2009. Available at: 
http://portal.acm.org/citation.cfm?doid=1555619.1555630. 

Weske, M. Business Process Management Concepts, Languages, Architecture. Springer-
Verlag Berlin Heidelberg, 2007. 

Zachman, J.P. The Zachman Framework Evolution. Zachman International ®, 2011. 
Disponível em: http://www.zachman.com/ea-articles-reference/54-the-zachman-
framework-evolution. Útimo acesso em nov/2011. 

Zwicker, J.; Fettke, P.; Loos, P. Business Process Maturity in Public Administration. Em: 
Brooke, J. vom, Rosemann, M. Handbook on Business Process Management 2 - 
Strategic Alignment, Governance, People and Culture. Springer, 2010. 



163 
 

A. APÊNDICE – NOTAÇÃO UTILIZADA NO MODELO 
BPMG 

O modelo BPMG está representado na forma de um modelo conceitual de dados através de 
diagramas de classe na notação UML (Unified Modelig Language) [OMG, 2011b]. Os 
elementos notacionais de UML e seus significados utilizados no contexto deste trabalho estão 
ilustrados na tabela a seguir. 

Tabela A.1 Elementos notacionais usados no Modelo BPMG 

Elementos Notacionais Significado 

 

A e B são entidades que se relacionam através da relação R 
Os símbolos 1 e * indicam a cardinalidade do relacionamento, 
significando no caso que uma instância de A pode estar 
relacionadas por R com várias instâncias de B. As 
cardinalidades normalmente representadas são:  1: um;  1..0: um ou nenhum;  *: vários;  0..*: vários, incluindo a possibilidade de nenhum. 

 

 

A e B são entidades que se relacionam através da relação R1.  
R1 é uma classe de relacionamento que dá origem a uma 
entidade dependente de A e B 

 

C é uma entidade que é parte de uma entidade D numa relação 
de agregação. 
Numa relação de agregação a existência de instâncias da 
entidade [parte] não depende da existência de uma instância da 
entidade que representa o [todo]. 

 

C é uma entidade que é parte de uma entidade D numa relação 
de composição. 
Numa relação de composição a existência de instâncias da 
entidade [parte] depende da existência de uma instância da 
entidade que representa o [todo]. 

 

G é uma entidade que é supertipo de H e I, e estes são subtipos 
de G. 
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B. APÊNDICE – INSTANCIAÇÃO DO ELEMENTO 
CONCEITUAL MODELO DE MATURIDADE DE 
GOVERNANÇA 

Neste apêndice é apresentado o resultado do estudo de caso secundário para instanciação 
de um Modelo de Maturidade para Governança em BPM referido no Capítulo 6, Seção 6.5. 
Nível 1 – Sem Governança  
Nível 2 – Governado Simples 
Requisitos de governança de 

processos (ProcessGovernanceRequirem
ent) 

Princípio Geral 
de Governança 

Relacionado 
 

Fontes de 
Evidências GovernedEleme

nt 
GovernedElement 

Atribute 

O processo deve estar 
identificado e documentado 
em termos de seu Objetivo, 
Entradas e Saídas, devendo 
sua documentação estar 
localizada em um Repositório 
estabelecido e conhecido 

 Accountabil
ity  Transparên
cia 

 Document
o de Visão 
(doc 
Avaliado)  (Repositóri
o) 

 

Process  Process_Name  Process_Object
ive  Process_Input 
(#)  Process_Output 
(#) 

 
O processo deve ter um 
responsável estabelecido e 
conhecido 

 Accountabil
ity 

 Document
o de Visão 
(doc 
Avaliado) 

Process  Process_Mana
ger 

 

O processo possui uma 
avaliação SWOT 
documentada anual 

 Transparên
cia  Efetividade 

 Doc de 
Avaliação 
SWOT 

   

O processo está catalogado 
em um documento de cadeia 
de valor (ou documento de 
arquitetura de processos) 

 Transparên
cia  Efetividade 

 Document
o de 
Cadeia de 
Valor 

ProcessArchitect
ure 

  

A legislação que deve orientar 
o processo está identificada 

 Legalidade  Document
o de Visão 
(doc 
Avaliado) 
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Nível 3 – Governado Intermediariamente (cumulativo ao nível 2) 
Requisitos de governança de 

processos (ProcessGovernanceRequire
ment) 

Princípio Geral 
de Governança 

Relacionado 
Fontes de 

Evidências GovernedEleme
nt 

GovernedElement 
Atribute 

As atividades componentes do 
processo devem estão 
documentadas conforme no 
mínimo, os seguintes 
atributos: nome_atividade; 
objetivo; UO executora; 
matriz RACI; procedimento 
de execução; sistemas 
envolvidos; requisitos legais 

 Accountabil
ity 

 Transparên
cia 

 Legalidade 

 Documento 
de 
Modelage
m do 
Processo 
Proposto  

Process 
Process_Activity 

 Process_Name 
 Process_Objecti

ve 
 Process_Input 

(#) 
 Process_Output 

(#) 
 

O fluxo de atividades está 
desenhado em notação BPMN 
conforme metodologia 
estabelecida 

 Transparên
cia 

 Documento 
de 
Modelage
m do 
Processo 
Proposto 

Process   

A gestão do processo é 
orientada por uma 
metodologia documentada 
que:  determina um ciclo de 

melhoria contínua (em 
estilo PDCA ou 
semelhante)  é padronizada e gerida 
de forma corporativa 

 Efetividade  Histórico 
do Plano 
de Ação de 
implement
ação do 
Processo 
cadastrado 
na 
ferramenta 
institucion
al de 
acompanh
amento de 
projetos 

 Manual de 
Gestão de 
BPM (doc 
consultado
) 

Process 
BPM_Cycle 

  

O Processo possui 
Indicadores de Desempenho 
definidos, mensurados e 
publicados (no nível 
adequado de publicidade) de 
acordo com requisitos 
estabelecidos (Ficha do 
Indicador) e que estão 
relacionados a Metas 
Estratégicas Corporativas 

 Efetividade 
 Transparên

cia 
 Alinhament

o 
Estratégico 

 DNA do 
indicador 

 Manual de 
Gestão de 
BPM (doc 
consultado
) 

Process_Indicato
r 

  

O processo tem claramente 
identificado o seu 
relacionamento a um 
Produto/Serviço ao cliente 
final  

 Efetividade 
 Alinhament

o 
Estratégico 

 Documento 
de Visão 
(doc 
Avaliado) 

 Catálogo 

Service   
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de Serviços 
(Carta de 
Serviços ao 
Cidadão) 

Iniciativas de melhoria do 
processo com duração 
superior a 3 meses são 
caracterizadas e 
acompanhadas como projetos 
no Portfólio de Projetos da 
organização com um 
responsável definido 

 Accountabil
ity 

 Transparên
cia 

 Ferrament
a 
Institucion
al de 
Gestão de 
Projetos 
(histórico 
de 
registros) 

BPM_Project  Project_Name 
 Project_Manage

r 

Iniciativas de melhoria do 
processo com duração de até 
3 meses são documentadas e 
acompanhadas em alguma 
base de conhecimento com um 
responsável definido 

 Accountabil
ity 

 Transparên
cia 

 Ferrament
a 
Institucion
al de 
Gestão de 
Projetos(hi
stórico de 
registros) 

BPI_SimpleActi
on 

 Action_Name 
 Action_Responsi

ble 

O processo passou por pelo 
menos 01 ciclo completo de 
melhoria 

 Efetividade  Manual de 
Gestão de 
BPM (doc 
consultado
) 

 Histórico 
do Plano 
de Ação de 
implement
ação do 
Processo 
cadastrado 
na 
ferramenta 
institucion
al de 
acompanh
amento de 
projetos 

 Documento
s exigidos 
em cada 
fase do 
processo 

BPM_Cycle 
BPM_CyclePhas
e 
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Nível 4 – Governado em Nível Avançado (cumulativo ao nível 3) 
Requisitos de governança de 

processos (ProcessGovernanceRequireme
nt) 

Princípio Geral 
de Governança 

Relacionado 
 

Fontes de 
Evidências GovernedEleme

nt 
GovernedEleme

nt Atribute 

O Processo possui Indicadores 
de Desempenho definidos, 
mensurados e publicados (no 
nível adequado de publicidade) 
de acordo com requisitos 
estabelecidos (Ficha do 
Indicador) que permitam a 
gestão e tomada de decisão em 
uma instância em curso do 
processo, de forma a garantir a 
meta de performance do 
processo. 

 Efetividade 
 Transparênc

ia 
 DNA do 

indicador 
 Manual de 

Gestão de 
BPM (doc 
consultado) 

Process_Indicator   

O processo passou por pelo 
menos 03 ciclos completos de 
melhoria 

 Efetividade  Manual de 
Gestão de 
BPM (doc 
consultado) 

 Histórico 
do Plano 
de Ação de 
implementa
ção do 
Processo 
cadastrado 
na 
ferramenta 
instituciona
l de 
acompanha
mento de 
projetos 

 Documento
s exigidos 
em cada 
fase do 
processo 

BPM_Cycle 
BPM_CyclePhas
e 

  

As informações de desempenho 
do processo orientam decisões 
de investimento em nível de 
planejamento estratégico 

 Alinhamento 
Estratégico 

 Efetividade 
 Doc de 

Planejamen
to 
Estratégico 
(ehistórico 
de 
decisões) 
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C. APÊNDICE – UMA PROPOSTA DE PROCESSOS 
DE GOVERNANÇA PARA IMPLANTAÇÃO E USO 
DO MODELO BPMG 

Este capítulo define um conjunto de Processos de Governança que se constitui num guia para 
implementação do Modelo BPMG apresentado no Capítulo 5. O guia está estruturado sob a 
forma de um ciclo de vida para governança em BPM que é apresentado nas Seções seguintes 
deste Apêndice. 

UM CICLO DE GESTÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA 
DA GOVERNANÇA EM BPM 

Para implementação da governança em BPM numa organização com base no Modelo 
BPMG, propõe-se o ciclo de gestão ilustrado na Figura C-1. 

 
 
Figura C.1 Ciclo de gestão para implementação do Modelo BPMG 

 Com nesse ciclo, sugere-se que a implementação do Modelo BPMG seja 
compreendida em duas fases: 
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 Implementação inicial: consiste na realização da etapa de Instanciar Modelo 
Conceitual de Governança de BPM e de um ou mais ciclos das etapas 
subsequentes, com o objetivo de consolidar o modelo. 

 Manutenção e melhoria contínua: que consiste em execuções subsequentes do 
ciclo completo.  

 Sugere-se que a fase de implementação inicial do modelo seja conduzida sob a 
forma de um projeto ou mesmo um programa, cujo objetivo é implementar e 
consolidar o Modelo BPMG. A descrição de métodos para gerenciamento de 
projetos ou programas está fora do escopo dessa pesquisa, mas sugere-se que 
sejam usados os métodos de condução de projetos já praticados na organização. O 
PMBOK [PMI, 2008] é uma referência que poderá ser útil nesse sentido. 

As seções a seguir detalham as etapas do ciclo ilustrado na Figura C-1. 
DETALHAMENTO DO CICLO DE GESTÃO PARA O MODELO BPMG 
Os subtópicos dessa seção detalham os passos do ciclo de gestão do Modelo BPMG. Na 
descrição de cada passo, adaptado da forma de descrição dos processos do guia PMBOK 
(PMI, 2013) foram usados atributos básicos de entradas, saídas, ferramentas e técnicas, e 
papéis e responsabilidades. 
 
1. Iniciação 
Esta etapa tem por objetivo planejar e dar início ao trabalho de implantar o Modelo BPMG 
na organização. Sugere-se que seja dividida nos seguintes passos: 

 Estabelecer grupo de trabalho para implantação do modelo 
 Planejar a implantação do modelo de governança em BPM; 
 Realizar diagnóstico inicial de Governança em BPM; 
As Seções 1.1 a 1.3 desenvolvem estes passos. 
 
1.1. Estabelecer um grupo de trabalho para implantação do modelo 

Esta etapa tem por objetivo estabelecer um grupo de trabalho responsável pela implantação 
inicial do modelo. Sugere-se como candidatos a integrarem este grupo, pessoas com os 
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seguintes perfis, não necessariamente excludentes (ou seja, um integrante pode vir a se 
enquadrar em mais de um dos perfis): 
Perfil dos Integrantes do Grupo de Instanciação do Modelo 

Denominação do Perfil Característica principal de atuação 
Representante da alta administração Atua, em tempo não integral, como patrocinador da 

iniciativa e apoio consultivo quanto ao alinhamento do 
modelo para com as diretrizes estratégicas da organização. 

Representante do comitê de governança 
corporativa (ou estrutura equivalente, se houver) 

Busca o alinhamento do modelo de Governança de BPM 
com as práticas de Governança Corporativa atuais (se 
houver). 

Representantes do escritório de processos (ou 
área equivalente, se houver) 

Busca identificar as práticas de BPM em uso na 
organização mapeando-as em relação aos elementos do 
Modelo BPMG 

Consultor especializado externo Atua como facilitador, fornecendo expertise conceitual e 
de experiências em outras organizações.  

Representantes de outras áreas interessadas Fornece apoio consultivo sobre como o modelo em 
questão reflete-se em áreas críticas da organização. 

Atributos básicos do passo Estabelecer um grupo de trabalho para instanciação do modelo 

Atributo Descrição 
Entradas Decisão de implementar o Modelo BPMG 
Ferramentas e 
Técnicas 

(não se aplica) 

Saídas Grupo de trabalho para instanciação do modelo, estabelecido. 
Papéis/ 
responsabilidades 

 Alta administração (Responsável)  Comitê de Governança Corporativa ou semelhante, se houver. (Consultado)  Escritório de Processos ou semelhante, se houver (Consultado)  Outras áreas de interesse (Consultado) 
 
 

1.2. Planejar a implementação do modelo de governança em BPM 
Esta etapa tem por objetivo planejar e estabelecer recursos para instanciar o modelo de 
governança, em termos de: 

 Escopo do trabalho 
 Calendário de Atividades 
 Atores interessados: - colaboradores adicionais que deverão ser acionados na instanciação de elementos específicos do modelo como representantes de áreas funcionais críticas tais como: planejamento, áreas finalísticas, assessoria jurídica, TI e RH. 
 Orçamento e recursos financeiros necessários 
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Atributos básicos do passo Planejar a instanciação do modelo conceitual 
Atributo Descrição 
Entradas Decisão de implementar o modelo Modelo BPMG 
Ferramentas e 
Técnicas 

Técnicas de planejamento de projetos: escopo, prazo, custos, stakeholders e contratação 

Saídas Plano de instanciação do modelo Modelo BPMG 
Papéis/ 
responsabilidades 

 Grupo de Trabalho de Instanciação do Modelo (Realiza)  Alta administração (Autoriza)  Representantes de áreas de interesse (Consultado) 
 
 

1.3. Realizar Diagnóstico Inicial de Governança em BPM 
Esta etapa tem por objetivo conhecer a situação atual da governança dos processos na 
organização em relação ao modelo conceitual proposto. Isto é: quais elementos 
constitutivos do Modelo BPMG já se encontram presentes na organização e de que forma?  
Pesquisas anteriores realizadas por Santana et al. (2011) e Valença et al. (2013) mostrou que 
mesmo em organizações em estágios iniciais de suas iniciativas de BPM é possível encontrar 
elementos de governança de processos, mesmo que não estejam explícitos como tal. 
Pressupõe-se que o Modelo BPMG pode ser útil a organizações em diferentes estágios de 
maturidade de BPM. Desta forma ele pode ser utilizado tanto por organizações que estão 
apenas começando iniciativas de BPM, como também outras com iniciativas já em curso e 
que podem se beneficiar do modelo para melhorar aspectos de governança em BPM. 

Sugere-se então, a realização de um diagnóstico tomando como base as seguintes 
questões: 

 Questões de partida 
o O que os atores organizacionais entendem por governança? E governança em BPM? 
o Existe uma demanda explícita por Governança? E governança em BPM? Se sim, quem demanda? Com que objetivo? Quem participa? 

 Questões específicas relacionadas a um mapeamento conceitual com base no Modelo BPMG 
o Que aspectos de Modelo BPMG são realizados na organização? De que forma?  
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Questões mais específicas do que as acima podem ser desenvolvidas em um 
questionário detalhado, a depender da necessidade do contexto, de preferência com o 
apoio de um protocolo de pesquisa. 
Atributos básicos do passo Realizar Diagnóstico Inicial de Governança de BPM 

Atributo Descrição 
Entradas  Modelo BPMG   Plano de instanciação do Modelo BPMG  Fatores ambientais da organização8 
Ferramentas e 
Técnicas 

Técnicas de levantamento de informações (entrevistas, questionários, análise 
documental) 

Saídas Diagnóstico da situação de Governança de BPM na organização 
Papéis/ 
responsabilidades 

 Grupo de Trabalho de Instanciação do Modelo (Realiza)  Alta administração (Autoriza)  Representantes de áreas de interesse (Consultado) 
 
 
2. Adaptar e Instanciar Modelo Conceitual de Governança em BPM 
Esta etapa tem por objetivo adaptar o modelo conceitual de governança às necessidades e 
objetivos específicos da organização. Sugere-se que seja dividida também nos seguintes 
passos: 

 Adaptar o modelo conceitual para a organização; 
 Avaliar e aprovar o modelo 
 Implementar Artefatos de Informação do Modelo 
 Estabelecer Comitê de Governança de BPM e Grupo de Avaliadores da Governança de BPM 
 Capacitar Comitê de Governança de BPM e Grupo de Avaliadores da Governança de BPM 

Deve-se levar em conta que essa etapa será realizada a cada nova rodada do ciclo de 
gestão do modelo implantado na organização. Desta forma, a cada novo ciclo os passos 
acima poderão ser realizados com mais ou menos ênfase. As seções 2.1 a 2.5 detalham esses 
passos. 

                                                 
8 Para “Fatores Ambientais da Organização”, adota-se aqui definição adaptada do PMBOK [PMI, 2008]: refere-

se às condições fora do controle da equipe do projeto que influenciam, restringem ou direcionam o projeto, 
podendo causar influência positiva ou negativa no resultado. Cultura, estrutura organizacional, normas, 
recursos humanos e infraestrutura existente são exemplos de fatores ambientais da organização. 
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2.1. Adaptar o Modelo Conceitual para a Organização 

Toma-se a premissa de que a implementação do Modelo BPMG em uma organização deve 
ser adaptada às suas necessidades e objetivos específicos para com o uso do modelo. Com 
base nesse pressuposto, esta etapa tem por objetivo realizar isso, em termos de: 

 Estabelecer definições de referência para Governança Corporativa / Governança em BPM; 
 Estabelecer os objetivos específicos da governança de BPM na organização; 
 Selecionar elementos do modelo a serem implantados; 
 Adaptar e documentar a definição dos Elementos de Governança a serem usados na organização. 

Esta subatividade tem como entrada principal o diagnóstico realizado na etapa 
descrita no item 6.2.3., e tem como saída a instanciação dos elementos descritos nas classes 
do Modelo BPMG. O formato desta instanciação dependerá de decisão baseada em que 
nível de recursos será disponibilizado para fazê-lo. Desta forma, o modelo instanciado 
poderá se apresentar sob a forma de um conjunto de documentos integrados de forma 
estática, ou mesmo um sistema de informação que implemente as classes conceituais do 
modelo e seu relacionamentos de forma dinâmica. Esta etapa pode requerer o envolvimento 
de profissionais ou equipes especializadas de modelagem de dados e de sistemas de 
informação, que podem ser internos ou contratados externamente à organização. 
Atributos básicos do passo Adaptar o Modelo Conceitual para a Organização 

Atributo Descrição 
Entradas  Modelo BPMG  Diagnóstico da situação de Governança de BPM na organização  Plano de instanciação do Modelo BPMG  Fatores ambientais da organização 
Ferramentas e 
Técnicas 

 Técnicas de modelagem de informação  Design de sistemas de informação 
Saídas  Modelo de governança de BPM instanciado em nível conceitual com adaptação dos 

elementos de governança que interessam a organização.  Projeto de artefatos e repositórios de informação que implementam o modelo 
Papéis/ 
responsabilidades 

 Grupo de Trabalho de Instanciação do Modelo (Realiza)  Alta administração (Autoriza)  Representantes de áreas de interesse (Consultado)  Equipe de modelagem de informação (Realiza) 
 



174 
 

2.2. Avaliar e aprovar o modelo proposto 
Esta etapa tem por objetivo legitimar o modelo de governança de BPM instanciado em nível 
conceitual, para aplicação na organização. Além da aprovação em  de si, é de fundamental 
importância que as partes interessadas se apropriem do modelo. Pressupõe-se que o 
modelo e sofrerá adaptações para melhoria à medida que ciclos de gestão do Modelo BPMG 
forem completados. 
Atributos básicos do passo Avaliar e aprovar o modelo preliminar 

Atributo Descrição 
Entradas  Modelo de governança de BPM instanciado em nível conceitual com adaptação dos 

elementos de governança que interessam a organização.  Projeto de artefatos e repositórios de informação que implementam o modelo  Fatores ambientais da organização 
Ferramentas e 
Técnicas 

 Técnicas de análise conceitual de dados e informações  Opinião especializada 
Saídas  Modelo de governança de BPM instanciado em nível conceitual, aprovado  Projeto de artefatos e repositórios de informação que implementam o modelo, 

aprovado 
Papéis/ 
responsabilidades 

 Alta administração (Realiza)  Grupo de Trabalho de Instanciação do Modelo (Consultado)  Comitê de Governança Corporativa, se houver (Consultado)  Representantes de áreas de interesse (Consultado)  Especialistas externos, se necessário (Consultado) 
 

2.3. Implementar Artefatos de Informação do Modelo 
Esta etapa tem por objetivo estabelecer concretamente ferramentas, artefatos e repositórios de 
informação do modelo. Além dos artefatos em si é importante estabelecer o gerenciamento de 
versão destes. Conforme já referido na seção anterior, deve ser ressaltado que os artefatos 
podem ser concretizados em diferentes níveis de complexidade e correspondente potencial de 
apoio informacional, tais como: 

 Através de um conjunto de documentos eletrônicos inter-relacionados do ponto de 
vista lógico, mas sem automação dessas inter-relações (um conjunto de arquivos de 
texto, planilhas, desenhos de processos, entre outros, por exemplo); ou através de 
sistema de informação que automatize e mantenha a integridade referencial entre os 
elementos do modelo; 
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 Armazenados de forma mais elementar em pastas de rede ou, de forma mais 
elaborada, em banco de dados, ou em ferramentas especializadas de “gestão de 
conteúdo”, entre outras possibilidades. 

 Disponibilizados para acesso e uso em um portal, ou sob a forma de um sistema, entre 
outros meios. 

Esta etapa pode requerer o envolvimento de profissionais ou equipes especializadas de 
implementação de sistemas de informação, que podem ser internos ou contratados 
externamente à organização. Pressupõe-se que os artefatos e sistema de informação 
subjacente ao modelo instanciado poderá evoluir paulatinamente, conforme decisão dos 
gestores da Governança de BPM. 
Atributos básicos do passo Implementar Artefatos de Informação do Modelo 

Atributo Descrição 

Entradas  Modelo de governança de BPM instanciado em nível conceitual, aprovado  Diagnóstico da situação de Governança de BPM na organização  Plano de instanciação do Modelo BPMG 
Ferramentas 

e Técnicas 
 Técnicas de modelagem de informação  Design de sistemas de informação 

Saídas  Modelo de governança de BPM instanciado com definição de artefatos e 
repositórios de informação 

Papéis/ 
responsabilidades 

 Grupo de Trabalho de Instanciação do Modelo (Realiza / Aprova)  Alta administração (Autoriza)  Equipe de Desenvolvimento de Sistema da Informação (Realiza) 

 
2.4. Estabelecer Comitê de Governança de BPM e Grupo de Avaliadores da 

Governança de BPM 
Esta subetapa visa estabelecer um grupo de atores organizacionais aos quais se propõe a 
responsabilidade maior por fazer acontecer a governança de BPM, com base no modelo 
instanciado. Entende-se aqui que a governança de BPM acontece pela ação de múltiplos 
atores que estão relacionados aos elementos conceituais descritos no Modelo BPMG. Por 
fazer acontecer a governança como responsabilidade do grupo aqui proposto, entende-se o 
conjunto de comportamentos e medidas que estimulem os diversos atores organizacionais a 
cumprirem suas responsabilidades conforme o modelo instanciado. Isto se traduz na prática, 
em garantir que o ciclo de governança proposto na Figura C-1 esteja acontecendo.  
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A recomendação de estabelecer um comitê de governança de BPM está fundamentada 
em fontes como [Kohornen, 2007], [Jeston e Nelis, 2008], [Barros, 2009], [Khusidman, 2010] 
e [Paim e Flexa, 2011]. O seu propósito é recomendar e acompanhar ações de governança de 
processos conforme o ciclo de gestão proposto na Figura C-1. Isto será melhor detalhado na 
seção 6.2.4. Por comitê entende-se aqui como sendo uma estrutura organizativa geralmente 
informal, isto é, não é necessariamente representado num organograma funcional, integrado 
por representantes das partes interessadas, que atua sob demanda. Em muitas organizações de 
natureza estatal esse tipo de estrutura organizativa, embora não representada em organograma, 
pode ser instituída e promulgada através de regulamentação sob a forma de “portaria” interna 
que legitima o seu funcionamento. Este comitê pode ser também um subcomitê subordinado a 
um comitê de Governança Corporativa. Sugere-se que este comitê seja integrado por 
representantes das partes interessadas. Integrantes do grupo de instanciação do modelo 
poderão também vir a integrar este comitê. 
 
Atributos básicos do passo para Estabelecer Comitê de Governança de BPM e Grupo de Avaliadores da 
Governança em BPM 

Atributo Descrição 

Entradas  Modelo de governança de BPM instanciado para a organização  Fatores ambientais da organização 
Ferramentas e 
Técnicas 

 Técnicas de Análise das Partes Interessadas  Opinião especializada 

Saídas  Comitê de Governança de BPM, estabelecido  Grupo de avaliadores, estabelecido 
Papéis/ 
responsabilidades 

 Alta administração (Realiza)   Grupo de Trabalho de Instanciação do Modelo (Consultado)  Comitê de Governança Corporativa, se houver (Consultado)  Representantes de áreas de interesse  Especialistas externos, se necessário (Consultado) 
O grupo de avaliadores da governança consiste num conjunto de profissionais habilitados a 
realizar avaliações de governança de BPM na organização, também conforme o ciclo da 
Figura 6-1. As avaliações de governança que serão descritas na seção 6.2.3 fornecem as 
entradas para as recomendações e acompanhamento das ações de governança feitas pelo 
comitê proposto acima. O grupo de avaliadores da governança pode ser composto por 
integrantes do Comitê de Governança de BPM. Poderá ser formado também por especialistas 
externos. 
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2.5. Capacitar Comitê de Governança de BPM e Grupo de Avaliadores da 
Governança de BPM  

Esta subetapa visa providenciar a capacitação do comitê e do grupo de avaliadores da 
Governança de BPM para que possam cumprir seus papéis em relação ao modelo instanciado. 

A capacitação adequada do comitê e do grupo de avaliação é condição necessária para 
o funcionamento efetivo da governança de BPM. Essa capacitação poderá ser conduzida pelo 
grupo de instanciação do modelo conceitual, pelo escritório de processos da organização (ou 
similar), ou por especialistas externos à organização. 
Atributos básicos do passo Capacitar Comitê de Governança de BPM e Grupo de Avaliadores da Governança de 
BPM 

Atributo Descrição 
Entradas  Modelo de governança de BPM instanciado para a organização  Comitê de Governança de BPM e Grupo de Avaliadores da Governança de BPM, 

estabelecidos  Fatores ambientais da organização 
Ferramentas e 
Técnicas 

 Treinamento das partes interessadas  Opinião especializada 
Saídas  Comitê de Governança de BPM, capacitado  Grupo de Avaliadores da Governança, capacitado 
Papéis/ 
responsabilidades 

 Alta administração (Autoriza)   Grupo de Trabalho de Instanciação do Modelo (Realiza)  Especialistas externos, se necessário (Realiza)  Comitê de Governança de BPM (participa)  Grupo de Avaliadores de Governança de BPM (participa) 
 
 

3. Planejar Avaliação de Governança de BPM 
Este passo tem por objetivo selecionar e priorizar os elementos que serão objetos da avaliação 
de governança de BPM (GovernedElements) sob os critérios dos requisitos de governança 
(GoverningElements), em quais áreas da organização, e estabelecer calendário e recursos para 
realização da avaliação. As áreas da organização que participarão da avaliação deverão ser 
comunicadas. A seleção e priorização dos elementos a serem avaliados e respectivos critérios 
poderá contemplar uma previsão para os ciclos subsequentes. Nesse caso, essa priorização 
para ciclos futuros deverá sofrer reavaliação a cada etapa de “planejar avaliação de 
governança de BPM” de cada novo ciclo. 

Na primeira realização deste passo (rodada inicial do ciclo de vida de governança), 
sugere-se a seleção de um conjunto reduzido de GovernedElements, com o objetivo básico de 
testar o modelo inicialmente instanciado. 
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Atributos básicos do passo Planejar Avaliação de Governança de BPM 

Atributo Descrição 

Entradas  Modelo de governança de BPM instanciado para a organização  Fatores ambientais da organização 
Ferramentas e Técnicas  Treinamento das partes interessadas  Opinião especializada 
Saídas  Elementos de governança a serem avaliados, selecionados  Calendário de avaliações estabelecido indicando Áreas a serem avaliadas e 

Respectivos avaliadores  Areas da organização que sofrerão avaliação e avaliadores comunicados 
Papéis/ responsabilidades  Alta administração (Autoriza)   Grupo de Trabalho de Instanciação do Modelo (Realiza)  Especialistas externos, se necessário (Realiza)  Comitê de Governança de BPM (participa)  Grupo de Avaliadores de Governança de BPM (participa) 

 
4. Realizar Avaliação de Governança de BPM 
Esta etapa é o núcleo da sistemática de governança e tem por objetivo avaliar os elementos 
governados (GovernedElements) sob a ótica dos requisitos de governança estabelecidos 
(GoverningElements). 

Recomenda-se que os avaliadores não avaliem os próprios processos nos quais 
são atores centrais. Periodicamente, a avaliação por uma equipe externa pode ser útil para 
obter uma comparação de interpretação da realidade avaliada. 

Em sua primeira realização (rodada inicial do ciclo de vida de governança), 
sugere-se que esta etapa tenha por objetivo primário gerar subsídios para a etapa posterior de 
avaliar e calibrar o modelo de governança de BPM (inicialmente instanciado). Desta forma 
nesta rodada inicial, sugere-se que a calibração do modelo inicialmente instanciado pode ser 
mais importante que a recomendação de ações de governança para os objetos avaliados. 
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Atributos básicos do passo Realizar Avaliação de Governança de BPM 

Atributo Descrição 

Entradas  Modelo de governança de BPM instanciado para a organização  Fatores ambientais da organização 
Ferramentas e Técnicas  Métodos de inspeção e avaliação de governança 

Saídas  Relatório de avaliação de governança 

Papéis/ responsabilidades  Avaliadores da Governança (Realiza)  Alta administração (Autoriza)  Gerência intermediária (Participa)  Gestores de processo e de iniciativas de BPM (participam  Comitê de Governança de BPM (é informado) 
 
 

5. Recomendar e Acompanhar Ações de Governança 
Esta etapa consiste na recomendação de ações de melhoria e posterior acompanhamento 
pelo Comitê de Governança de BPM, com base no resultado da avaliação de governança, 
sobre os elementos governados avaliados (GovernedElements). 
Atributos básicos do passo Recomendar e Acompanhar Ações de Governança 

Atributo Descrição 

Entradas  Resultado da Avaliação de Governança  Fatores ambientais da organização 
Ferramentas e Técnicas  Métodos de inspeção e avaliação de governança 

Saídas  Recomendações de ação 

Papéis/ responsabilidades  Comitê de Governança de BPM (Realiza)  Avaliadores da Governança (Consultado)  Alta administração (Informado)  Gerência intermediária (Informado)  Gestores de processo e iniciativas de BPM (Informado) 
 
 

6. Avaliar Modelo de Governança em BPM 
Esta etapa tem por objetivo avaliar e ajustar o modelo de governança de BPM visando a 
melhoria de sua eficácia e facilidade de operacionalização. Sugere-se avaliar a eficácia e 
facilidade de operacionalização de cada um dos elementos definidos no modelo. Sugere-se 
ainda, que essa avaliação tenha natureza prioritariamente qualitativa a fim de aprofundar a 
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interpretação dos fenômenos decorrentes da aplicação do modelo. Um modelo de protocolo de 
pesquisa detalhado para esta avaliação encontra-se ainda em fase de planejamento. 

A realização desta etapa ao longo das diversas rodadas do ciclo de vida proposto 
deverá proporcionar a melhoria contínua do modelo. Os ajustes no modelo podem ser de 
acréscimo e aprofundamento de requisitos visando uma maior abrangência e profundidade da 
governança de BPM, bem como de eliminação de aspectos cujo esforço de operacionalização 
não se mostre viável. Poderá envolver também melhorias nos artefatos e sistema de 
informação da Governança de BPM, o que por sua vez poderá requerer projetos específicos de 
melhoria. 
Atributos básicos do passo Avaliar e Calibrar o Modelo de Governança de BPM 

Atributo Descrição 

Entradas  Resultado da Avaliação de Governança  Fatores ambientais da organização 
Ferramentas e Técnicas  Métodos de modelagem de informação  Métodos de design de sistemas de informação 
Saídas  Recomendações de ação de melhoria do modelo 

Papéis/ responsabilidades  Comitê de Governança de BPM (Realiza)  Comitê de Governança Corporativa (Consultado)  Alta administração (Informado) 
 
 

7. Divulgar e Educar sobre o Modelo 
Esta é uma atividade permanente que visa divulgar e educar os diversos atores 
organizacionais no uso do modelo. De uma maneira geral, o ideal é que a consciência da 
necessidade de atender aos requisitos da governança dos processos esteja presente no trabalho 
do dia-a-dia. Para tanto, é necessário um trabalho permanente de divulgação. 
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Atributos básicos do passo Divulgar e Educar sobre o Modelo 

Atributo Descrição 
Entradas  Modelo de governança de BPM instanciado na organização  Fatores ambientais da organização 
Ferramentas e 
Técnicas 

 Métodos de modelagem de informação  Métodos de design de sistemas de informação 
Saídas  Ações de divulgação do modelo de governança de BPM instanciado na 

organização 
Capacitações com base no modelo 

Papéis/ 
responsabilidades 

 Comitê de Governança de BPM (Realiza)  Comitê de Governança Corporativa (Consultado)  Alta administração (Autoriza) 
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D. APÊNDICE - RESULTADO DA AVALIAÇÃO DO CATÁLOGO BPMG - ESTUDO DE 
CASO NUMA ORGANIZAÇÃO DO SETOR PÚBLICO 

 
Tabela D.1 Resultado da avaliação dos Elementos Conceituais do Catálogo BPMG pelos participantes da Organização do Estudo de Caso, pelo critério de 
CLAREZA 
 

 
 
 
 
  

Muito 
Clara % Razoavelme

nte clara % Pouco 
Clara % Obscura % Total Muito 

Clara % Razoavelm
ente clara % Pouco 

Clara % Obscura % Total

REGULAMENTAÇÃO 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7 6 86% 0 0% 1 14% 0 0% 7
PAPÉIS & PESSOAS 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7 6 86% 1 14% 0 0% 0 0% 7
PROJETO DE BPM 6 86% 1 14% 0 0% 0 0% 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
PROCESSO 5 71% 2 29% 0 0% 0 0% 7 5 71% 2 29% 0 0% 0 0% 7
OBJETIVO ORGANIZACIONAL 4 57% 3 43% 0 0% 0 0% 7 5 71% 1 14% 1 14% 0 0% 7
CICLO DE BPM 4 57% 3 43% 0 0% 0 0% 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
SERVIÇO 2 29% 5 71% 0 0% 0 0% 7 6 86% 1 14% 0 0% 0 0% 7

Organização Especialistas
Percepção de Clareza da Definição Percepção de Clareza da DefiniçãoElemento Conceitual



183 
 

Tabela D.2 Resultado da avaliação dos Relacionamentos entre os Elementos Conceituais do Catálogo BPMG pelos participantes da Organização do Estudo de Caso, 
pelo critério de CLAREZA 

  
 
  

Muito 
Clara % Razoavelmente 

clara % Pouco 
Clara % Obscura % Total Muito 

Clara % Razoavelment
e clara % Pouco 

Clara % Obscura % Total

Objetivo Organizacional direciona Projeto de BPM 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7 6 86% 1 14% 0 0% 0 0% 7

Regulamentação é direcionador de Processo 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7 6 86% 1 14% 0 0% 0 0% 7

Pessoa exerce Papel de Gestor de Processo 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7

Serviço é direcionador de Processo 6 86% 1 14% 0 0% 0 0% 7 4 57% 1 14% 2 29% 0 0% 7

Regulamentação é direcionador de Projeto de BPM 6 86% 1 14% 0 0% 0 0% 7 6 86% 0 0% 1 14% 0 0% 7

Objetivo Organizacional é direcionador de Processo 5 71% 2 29% 0 0% 0 0% 7 6 86% 0 0% 1 14% 0 0% 7

Serviço é direcionador de Projeto de BPM 5 71% 1 14% 1 14% 0 0% 7 6 86% 1 14% 0 0% 0 0% 7

Pessoa exerce Papel de Agente Gestor de Projeto de BPM 5 71% 2 29% 0 0% 0 0% 7 5 71% 1 14% 1 14% 0 0% 7

Projeto de BPM melhora Processo 3 43% 4 57% 0 0% 0 0% 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
Ciclo de BPM guia Projeto de BPM 3 43% 3 43% 1 14% 0 0% 7 6 86% 1 14% 0 0% 0 0% 7

Elemento Conceitual
Organização Especialistas

Percepção de Clareza da Definição Percepção de Clareza da Definição
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Tabela D.3 Resultado da avaliação dos Elementos Conceituais do Catálogo BPMG pelos participantes da Organização do Estudo de Caso, pelo critério de 
UTILIDADE 

 

   

Muito útil % Razoavelme
nte útil % Pouco 

Útil % Inútil % Total Muito útil % Razoavelm
ente útil % Pouco 

Útil % Inútil % Total

PROJETO DE BPM 7 100% 0 0% 0 0% 7 100% 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7

OBJETIVO ORGANIZACIONAL 7 100% 0 0% 0 0% 7 100% 7 6 86% 1 14% 0 0% 0 0% 7

SERVIÇO 7 100% 0 0% 0 0% 7 100% 7 5 71% 2 29% 0 0% 0 0% 7

REGULAMENTAÇÃO 7 100% 0 0% 0 0% 7 100% 7 6 86% 1 14% 0 0% 0 0% 7

PROCESSO 6 86% 1 14% 0 0% 7 100% 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7

PAPÉIS & PESSOAS 6 86% 1 14% 0 0% 7 100% 7 4 57% 2 29% 1 14% 0 0% 7
CICLO DE BPM 6 86% 1 14% 0 0% 7 100% 7 5 71% 1 14% 1 14% 0 0% 7

Organização Especialistas
Percepção de UTILIDADE da Definição Percepção de UTILIDADE da DefiniçãoElemento Conceitual
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Tabela D.4 Percepção de como os Relacionamentos entre as dimensões do Catálogo BPMG favorecem os PRINCÍPIOS DE GOVERNANÇA 

  
  

4 % 3 % 2 % 1 % 4 % 3 % 2 % 1 %

Efetividade 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7 6 86% 1 14% 0 0% 0 0% 7

Alinhamento Estratégico 6 86% 1 14% 0 0% 0 0% 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7

Transparência 6 86% 0 0% 0 0% 1 14% 7 3 43% 3 43% 1 14% 0 0% 7

Legitimidade 5 71% 2 29% 0 0% 0 0% 7 4 57% 2 29% 1 14% 0 0% 7

Responsabilidade / Prestação de Contas 5 71% 1 14% 0 0% 1 14% 7 4 57% 2 29% 1 14% 0 0% 7
Equidade entre Stakeholders 4 57% 1 14% 0 0% 2 29% 7 1 14% 3 43% 2 29% 1 14% 7

Alinhamento Estratégico 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7

Efetividade 5 71% 2 29% 0 0% 0 0% 7 6 86% 1 14% 0 0% 0 0% 7

Responsabilidade / Prestação de Contas 5 71% 0 0% 1 14% 1 14% 7 4 57% 3 43% 0 0% 0 0% 7

Transparência 5 71% 1 14% 0 0% 1 14% 7 4 57% 2 29% 0 0% 1 14% 7

Equidade entre Stakeholders 4 57% 0 0% 1 14% 2 29% 7 4 57% 1 14% 1 14% 1 14% 7
Legitimidade 4 57% 1 14% 1 14% 1 14% 7 5 71% 1 14% 1 14% 0 0% 7

Relacionamento: Projeto de BPM melhora Processo

Relacionamento: Objetivo Organizacional direciona Projeto de BPM

Especialistas
[4]Muito ... [1]Pouco Total [4]Muito ... [1]Pouco Total

Como os relacionamentos (em negrito) favorecem os 
princípios de governança (nas linhas seguintes)?

Organização
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Tabela D.5 Percepção de como os Relacionamentos entre as dimensões do Catálogo BPMG favorecem os PRINCÍPIOS DE GOVERNANÇA (continuação)  

   

4 % 3 % 2 % 1 % 4 % 3 % 2 % 1 %

Efetividade 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7 5 71% 2 29% 0 0% 0 0% 7

Equidade entre Stakeholders 5 71% 2 29% 0 0% 0 0% 7 3 43% 3 43% 0 0% 1 14% 7

Responsabilidade / Prestação de Contas 5 71% 2 29% 0 0% 0 0% 7 5 71% 2 29% 0 0% 0 0% 7

Transparência 5 71% 0 0% 1 14% 1 14% 7 3 43% 2 29% 0 0% 2 29% 7

Alinhamento Estratégico 4 57% 1 14% 0 0% 2 29% 7 4 57% 2 29% 0 0% 1 14% 7
Legitimidade 4 57% 2 29% 0 0% 1 14% 7 4 57% 0 0% 2 29% 1 14% 7

Equidade entre Stakeholders 6 86% 0 0% 1 14% 0 0% 7 2 29% 3 43% 1 14% 1 14% 7

Efetividade 5 71% 1 14% 0 0% 1 14% 7 3 43% 3 43% 1 14% 0 0% 7

Legitimidade 5 71% 1 14% 0 0% 1 14% 7 2 29% 2 29% 1 14% 2 29% 7

Responsabilidade / Prestação de Contas 5 71% 1 14% 0 0% 1 14% 7 3 43% 3 43% 1 14% 0 0% 7

Transparência 5 71% 0 0% 0 0% 2 29% 7 2 29% 2 29% 1 14% 2 29% 7
Alinhamento Estratégico 2 29% 3 43% 0 0% 2 29% 7 2 29% 0 0% 4 57% 1 14% 7

Como os relacionamentos (em negrito) favorecem os 
princípios de governança (nas linhas seguintes)?

Organização Especialistas
[4]Muito ... [1]Pouco Total

Relacionamento: Pessoa exerce Papel de Gestor de Processo

Relacionamento: Pessoa exerce Papel de Agente Gestor de Projeto de BPM

[4]Muito ... [1]Pouco Total
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Tabela D.6 Percepção de como os Relacionamentos entre as dimensões do Catálogo BPMG favorecem os PRINCÍPIOS DE GOVERNANÇA (continuação) 

   

4 % 3 % 2 % 1 % 4 % 3 % 2 % 1 %

Alinhamento Estratégico 6 86% 1 14% 0 0% 0 0% 7 4 57% 2 29% 1 14% 0 0% 7

Efetividade 6 86% 1 14% 0 0% 0 0% 7 5 71% 1 14% 1 14% 0 0% 7

Legitimidade 4 57% 1 14% 2 29% 0 0% 7 3 43% 1 14% 1 14% 2 29% 7

Equidade entre Stakeholders 3 43% 2 29% 2 29% 0 0% 7 2 29% 2 29% 1 14% 2 29% 7

Responsabilidade / Prestação de Contas 3 43% 1 14% 2 29% 1 14% 7 3 43% 1 14% 1 14% 2 29% 7
Transparência 3 43% 1 14% 2 29% 1 14% 7 3 43% 1 14% 2 29% 1 14% 7

Efetividade 5 71% 0 0% 1 14% 1 14% 7 4 57% 3 43% 0 0% 0 0% 7

Responsabilidade / Prestação de Contas 4 57% 2 29% 0 0% 1 14% 7 3 43% 1 14% 2 29% 1 14% 7

Alinhamento Estratégico 3 43% 1 14% 0 0% 3 43% 7 3 43% 0 0% 3 43% 1 14% 7

Equidade entre Stakeholders 3 43% 2 29% 1 14% 1 14% 7 2 29% 1 14% 3 43% 1 14% 7

Legitimidade 3 43% 1 14% 1 14% 2 29% 7 3 43% 0 0% 2 29% 2 29% 7
Transparência 3 43% 3 43% 0 0% 1 14% 7 3 43% 2 29% 0 0% 2 29% 7

Relacionamento: Ciclo de BPM guia Projeto de BPM

Relacionamento: Serviço é direcionador de Processo

Como os relacionamentos (em negrito) favorecem os 
princípios de governança (nas linhas seguintes)?

Organização Especialistas
[4]Muito ... [1]Pouco Total [4]Muito ... [1]Pouco Total
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Tabela D.7 Percepção de como os Relacionamentos entre as dimensões do Catálogo BPMG favorecem os PRINCÍPIOS DE GOVERNANÇA (continuação) 

   

4 % 3 % 2 % 1 % 4 % 3 % 2 % 1 %

Efetividade 6 86% 1 14% 0 0% 0 0% 7 3 43% 1 14% 2 29% 1 14% 7

Legitimidade 6 86% 1 14% 0 0% 0 0% 7 6 86% 0 0% 1 14% 0 0% 7

Responsabilidade / Prestação de Contas 4 57% 1 14% 2 29% 0 0% 7 4 57% 3 43% 0 0% 0 0% 7

Alinhamento Estratégico 3 43% 1 14% 1 14% 2 29% 7 4 57% 2 29% 0 0% 1 14% 7

Equidade entre Stakeholders 2 29% 3 43% 2 29% 0 0% 7 3 43% 0 0% 3 43% 1 14% 7
Transparência 2 29% 2 29% 2 29% 1 14% 7 5 71% 2 29% 0 0% 0 0% 7

Efetividade 6 86% 0 0% 1 14% 0 0% 7 4 57% 2 29% 0 0% 1 14% 7

Transparência 5 71% 0 0% 1 14% 1 14% 7 3 43% 2 29% 0 0% 2 29% 7

Alinhamento Estratégico 4 57% 0 0% 1 14% 2 29% 7 3 43% 3 43% 0 0% 1 14% 7

Legitimidade 3 43% 0 0% 0 0% 4 57% 7 3 43% 2 29% 0 0% 2 29% 7

Responsabilidade / Prestação de Contas 2 29% 3 43% 1 14% 1 14% 7 3 43% 2 29% 0 0% 2 29% 7
Equidade entre Stakeholders 1 14% 2 29% 2 29% 2 29% 7 2 29% 2 29% 2 29% 1 14% 7

Como os relacionamentos (em negrito) favorecem os 
princípios de governança (nas linhas seguintes)?

Organização Especialistas
[4]Muito ... [1]Pouco Total [4]Muito ... [1]Pouco Total

Relacionamento: Regulamentação é direcionador de Processo

Relacionamento: Serviço é direcionador de Projeto de BPM
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Tabela D.8 Percepção de como os Relacionamentos entre as dimensões do Catálogo BPMG favorecem os PRINCÍPIOS DE GOVERNANÇA (continuação) 

  
  

4 % 3 % 2 % 1 % 4 % 3 % 2 % 1 %

Alinhamento Estratégico 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7

Efetividade 4 57% 2 29% 0 0% 1 14% 7 5 71% 2 29% 0 0% 0 0% 7

Transparência 3 43% 0 0% 3 43% 1 14% 7 3 43% 2 29% 1 14% 1 14% 7

Legitimidade 2 29% 3 43% 2 29% 0 0% 7 2 29% 5 71% 0 0% 0 0% 7

Responsabilidade / Prestação de Contas 2 29% 2 29% 3 43% 0 0% 7 3 43% 3 43% 1 14% 0 0% 7

Equidade entre Stakeholders 1 14% 2 29% 2 29% 2 29% 7 1 14% 3 43% 2 29% 1 14% 7

Legitimidade 6 86% 1 14% 0 0% 0 0% 7 5 71% 1 14% 1 14% 0 0% 7

Responsabilidade / Prestação de Contas 5 71% 0 0% 2 29% 0 0% 7 4 57% 2 29% 1 14% 0 0% 7

Alinhamento Estratégico 2 29% 0 0% 3 43% 2 29% 7 3 43% 2 29% 1 14% 1 14% 7

Efetividade 2 29% 4 57% 0 0% 1 14% 7 3 43% 1 14% 2 29% 1 14% 7

Equidade entre Stakeholders 2 29% 2 29% 3 43% 0 0% 7 2 29% 3 43% 1 14% 1 14% 7

Transparência 2 29% 2 29% 3 43% 0 0% 7 4 57% 2 29% 1 14% 0 0% 7

[4]Muito ... [1]Pouco Total
Como os relacionamentos (em negrito) favorecem os 

princípios de governança (nas linhas seguintes)?

Organização Especialistas
[4]Muito ... [1]Pouco Total

Relacionamento: Objetivo Organizacional é direcionador de Processo

Relacionamento: Regulamentação é direcionador de Projeto de BPM
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Tabela D.9 Percepção de como os princípios de governança são favorecidos pelos relacionamentos entre as Dimensões do Catálogo BPMG 

    

[4] % [3] % [2] % [1] % [4] % [3] % [2] % [1] %

Projeto de BPM melhora Processo 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7 6 86% 1 14% 0 0% 0 0% 7
Pessoa exerce Papel de Gestor de Processo 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7 5 71% 2 29% 0 0% 0 0% 7
Serviço é direcionador de Processo 6 86% 1 14% 0 0% 0 0% 7 5 71% 1 14% 1 14% 0 0% 7
Serviço é direcionador de Projeto de BPM 6 86% 0 0% 1 14% 0 0% 7 4 57% 2 29% 0 0% 1 14% 7
Regulamentação é direcionador de Processo 6 86% 1 14% 0 0% 0 0% 7 3 43% 1 14% 2 29% 1 14% 7
Objetivo Organizacional direciona Projeto de BPM 5 71% 2 29% 0 0% 0 0% 7 6 86% 1 14% 0 0% 0 0% 7
Pessoa exerce Papel de Agente Gestor de Projeto de BPM 5 71% 1 14% 0 0% 1 14% 7 3 43% 3 43% 1 14% 0 0% 7
Ciclo de BPM guia Projeto de BPM 5 71% 0 0% 1 14% 1 14% 7 4 57% 3 43% 0 0% 0 0% 7
Objetivo Organizacional é direcionador de Processo 4 57% 2 29% 0 0% 1 14% 7 5 71% 2 29% 0 0% 0 0% 7
Regulamentação é direcionador de Projeto de BPM 2 29% 4 57% 0 0% 1 14% 7 3 43% 1 14% 2 29% 1 14% 7

Objetivo Organizacional é direcionador de Processo 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
Objetivo Organizacional direciona Projeto de BPM 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
Serviço é direcionador de Processo 6 86% 1 14% 0 0% 0 0% 7 4 57% 2 29% 1 14% 0 0% 7
Projeto de BPM melhora Processo 6 86% 1 14% 0 0% 0 0% 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
Serviço é direcionador de Projeto de BPM 4 57% 0 0% 1 14% 2 29% 7 3 43% 3 43% 0 0% 1 14% 7
Pessoa exerce Papel de Gestor de Processo 4 57% 1 14% 0 0% 2 29% 7 4 57% 2 29% 0 0% 1 14% 7
Regulamentação é direcionador de Processo 3 43% 1 14% 1 14% 2 29% 7 4 57% 2 29% 0 0% 1 14% 7
Ciclo de BPM guia Projeto de BPM 3 43% 1 14% 0 0% 3 43% 7 3 43% 0 0% 3 43% 1 14% 7
Regulamentação é direcionador de Projeto de BPM 2 29% 0 0% 3 43% 2 29% 7 3 43% 2 29% 1 14% 1 14% 7
Pessoa exerce Papel de Agente Gestor de Projeto de BPM 2 29% 3 43% 0 0% 2 29% 7 2 29% 0 0% 4 57% 1 14% 7

Total
Organização EspecialistasComo os princípios de governança (em negrito) são 

favorecidos pelos relacionamentos (nas linhas seguintes)?
Efetividade

Alinhamento Estratégico

[4]Muito ... [1]Pouco Total [4]Muito ... [1]Pouco
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Tabela D.10 Percepção de como os princípios de governança são favorecidos pelos relacionamentos entre as Dimensões do Catálogo BPMG (continuação) 
 

    

[4] % [3] % [2] % [1] % [4] % [3] % [2] % [1] %

Projeto de BPM melhora Processo 6 86% 0 0% 0 0% 1 14% 7 3 43% 3 43% 1 14% 0 0% 7

Serviço é direcionador de Projeto de BPM 5 71% 0 0% 1 14% 1 14% 7 3 43% 2 29% 0 0% 2 29% 7

Objetivo Organizacional direciona Projeto de BPM 5 71% 1 14% 0 0% 1 14% 7 4 57% 2 29% 0 0% 1 14% 7

Pessoa exerce Papel de Agente Gestor de Projeto de BPM 5 71% 0 0% 0 0% 2 29% 7 2 29% 2 29% 1 14% 2 29% 7

Pessoa exerce Papel de Gestor de Processo 5 71% 0 0% 1 14% 1 14% 7 3 43% 2 29% 0 0% 2 29% 7

Objetivo Organizacional é direcionador de Processo 3 43% 0 0% 3 43% 1 14% 7 3 43% 2 29% 1 14% 1 14% 7

Serviço é direcionador de Processo 3 43% 1 14% 2 29% 1 14% 7 3 43% 1 14% 2 29% 1 14% 7

Ciclo de BPM guia Projeto de BPM 3 43% 3 43% 0 0% 1 14% 7 3 43% 2 29% 0 0% 2 29% 7

Regulamentação é direcionador de Processo 2 29% 2 29% 2 29% 1 14% 7 5 71% 2 29% 0 0% 0 0% 7
Regulamentação é direcionador de Projeto de BPM 2 29% 2 29% 3 43% 0 0% 7 4 57% 2 29% 1 14% 0 0% 7

Projeto de BPM melhora Processo 5 71% 1 14% 0 0% 1 14% 7 4 57% 2 29% 1 14% 0 0% 7

Objetivo Organizacional direciona Projeto de BPM 5 71% 0 0% 1 14% 1 14% 7 4 57% 3 43% 0 0% 0 0% 7

Regulamentação é direcionador de Projeto de BPM 5 71% 0 0% 2 29% 0 0% 7 4 57% 2 29% 1 14% 0 0% 7

Pessoa exerce Papel de Agente Gestor de Projeto de BPM 5 71% 1 14% 0 0% 1 14% 7 3 43% 3 43% 1 14% 0 0% 7

Pessoa exerce Papel de Gestor de Processo 5 71% 2 29% 0 0% 0 0% 7 5 71% 2 29% 0 0% 0 0% 7

Regulamentação é direcionador de Processo 4 57% 1 14% 2 29% 0 0% 7 4 57% 3 43% 0 0% 0 0% 7

Ciclo de BPM guia Projeto de BPM 4 57% 2 29% 0 0% 1 14% 7 3 43% 1 14% 2 29% 1 14% 7

Serviço é direcionador de Processo 3 43% 1 14% 2 29% 1 14% 7 3 43% 1 14% 1 14% 2 29% 7

Objetivo Organizacional é direcionador de Processo 2 29% 2 29% 3 43% 0 0% 7 3 43% 3 43% 1 14% 0 0% 7
Serviço é direcionador de Projeto de BPM 2 29% 3 43% 1 14% 1 14% 7 3 43% 2 29% 0 0% 2 29% 7

Como os princípios de governança (em negrito) são 
favorecidos pelos relacionamentos (nas linhas seguintes)?

Organização Especialistas
[4]Muito ... [1]Pouco Total [4]Muito ... [1]Pouco Total

Transparência

Responsabilidade / Prestação de Contas
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Tabela D.11 Percepção de como os princípios de governança são favorecidos pelos relacionamentos entre as Dimensões do Catálogo BPMG (continuação) 

 

[4] % [3] % [2] % [1] % [4] % [3] % [2] % [1] %

Regulamentação é direcionador de Processo 6 86% 1 14% 0 0% 0 0% 7 6 86% 0 0% 1 14% 0 0% 7

Regulamentação é direcionador de Projeto de BPM 6 86% 1 14% 0 0% 0 0% 7 5 71% 1 14% 1 14% 0 0% 7

Projeto de BPM melhora Processo 5 71% 2 29% 0 0% 0 0% 7 4 57% 2 29% 1 14% 0 0% 7

Pessoa exerce Papel de Agente Gestor de Projeto de BPM 5 71% 1 14% 0 0% 1 14% 7 2 29% 2 29% 1 14% 2 29% 7

Serviço é direcionador de Processo 4 57% 1 14% 2 29% 0 0% 7 3 43% 1 14% 1 14% 2 29% 7

Objetivo Organizacional direciona Projeto de BPM 4 57% 1 14% 1 14% 1 14% 7 5 71% 1 14% 1 14% 0 0% 7

Pessoa exerce Papel de Gestor de Processo 4 57% 2 29% 0 0% 1 14% 7 4 57% 0 0% 2 29% 1 14% 7

Serviço é direcionador de Projeto de BPM 3 43% 0 0% 0 0% 4 57% 7 3 43% 2 29% 0 0% 2 29% 7

Ciclo de BPM guia Projeto de BPM 3 43% 1 14% 1 14% 2 29% 7 3 43% 0 0% 2 29% 2 29% 7
Objetivo Organizacional é direcionador de Processo 2 29% 3 43% 2 29% 0 0% 7 2 29% 5 71% 0 0% 0 0% 7

Pessoa exerce Papel de Agente Gestor de Projeto de BPM 6 86% 0 0% 1 14% 0 0% 7 2 29% 3 43% 1 14% 1 14% 7

Pessoa exerce Papel de Gestor de Processo 5 71% 2 29% 0 0% 0 0% 7 3 43% 3 43% 0 0% 1 14% 7

Projeto de BPM melhora Processo 4 57% 1 14% 0 0% 2 29% 7 1 14% 3 43% 2 29% 1 14% 7

Objetivo Organizacional direciona Projeto de BPM 4 57% 0 0% 1 14% 2 29% 7 4 57% 1 14% 1 14% 1 14% 7

Serviço é direcionador de Processo 3 43% 2 29% 2 29% 0 0% 7 2 29% 2 29% 1 14% 2 29% 7

Ciclo de BPM guia Projeto de BPM 3 43% 2 29% 1 14% 1 14% 7 2 29% 1 14% 3 43% 1 14% 7

Regulamentação é direcionador de Processo 2 29% 3 43% 2 29% 0 0% 7 3 43% 0 0% 3 43% 1 14% 7

Regulamentação é direcionador de Projeto de BPM 2 29% 2 29% 3 43% 0 0% 7 2 29% 3 43% 1 14% 1 14% 7

Objetivo Organizacional é direcionador de Processo 1 14% 2 29% 2 29% 2 29% 7 1 14% 3 43% 2 29% 1 14% 7
Serviço é direcionador de Projeto de BPM 1 14% 2 29% 2 29% 2 29% 7 2 29% 2 29% 2 29% 1 14% 7

Como os princípios de governança (em negrito) são 
favorecidos pelos relacionamentos (nas linhas seguintes)?

Organização Especialistas
[4]Muito ... [1]Pouco Total [4]Muito ... [1]Pouco Total

Legitimidade

Equidade entre Stakeholders
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Tabela D.12 Avaliação dos Relacionamentos entre os Elementos Conceituais do Catálogo BPMG, pelo Critério de percepção da Validade do Esforço  

Dimensão / Relacionamento 
Organização 

Vale muito a 
pena o esforço 

Vale razoavelmente 
a pena o esforço 

Vale pouco a 
pena o esforço 

Não vale à pena o 
esforço Total 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

Objetivo Organizacional é um direcionador de Processo 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7 

Serviço é direcionador de Processo 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7 

Objetivo Organizacional direciona Projeto de BPM 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7 

Pessoa exerce Papel de Agente Gestor de Projeto de BPM 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7 

Projeto de BPM melhora Processo 6 86% 1 14% 0 0% 0 0% 7 

Serviço é direcionador de Projeto de BPM 6 86% 0 0% 1 14% 0 0% 7 

Pessoa exerce Papel de Gestor de Processo 6 86% 1 14% 0 0% 0 0% 7 

Regulamentação é direcionador de Processo 5 71% 1 14% 1 14% 0 0% 7 

Ciclo de BPM guia Projeto de BPM 5 71% 1 14% 1 14% 0 0% 7 

Regulamentação é direcionador de Projeto de BPM 3 43% 3 43% 1 14% 0 0% 7 
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 E. APÊNDICE - AVALIAÇÃO DA ABRANGÊNCIA 
CONCEITUAL DO CATÁLOGO BPMG 

A tabela a seguir apresenta respostas dos participantes da avaliação da ferramenta 
“Catálogo BPMG” para as questões abertas de avaliação da abrangência conceitual dos 
elementos de governança implementados na ferramenta. Na primeira coluna, o código “P” 
indica que o respondente foi um integrante da organização pesquisada, já o código “E” 
indica que o respondente foi um especialista externo à organização. 
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Tabela E.1 Respostas dos Participantes da Organização às questões de avaliação da abrangência conceitual do Catálogo BPMG 

Parti-
cipante 

Respostas dos Participantes às questões abertas de avaliação da abrangência 
conceitual dos elementos de governança presentes no “Catálogo BPMG” 

Avaliação do Pesquisador às sugestões apresentadas Quais OUTRAS DIMENSÕES deveriam ser 
incluídas no modelo? Com que propósito? 

Quais os 
RELACIONAMENTOS 
dessas novas dimensões 
com as dimensões atuais 
do modelo? 

P1 
Pensei em ter algo mais explícito sobre Técnicas 
e Ferramentas 

(sem sugestões) “Ferramentas e Técnicas” são categorias conceituais relacionadas à metodologia 
de BPM. Nesse sentido elas podem ser tratadas como detalhamento das fases 
previstas do Ciclo de BPM já previsto no Modelo BPMG. No caso da 
organização do estudo de caso elas já estão previstas na Metodologia de BPM 
definida par a organização, conforme o trabalho de Oliveira (2014). 

P2 

Cultura Cultura x Processo A cultura da organização é certamente um aspecto de grande impacto para o 
sucesso governança e o próprio gerenciamento dos processos de negócio. 
Todavia, é um conceito muito amplo e relacionado ao conjunto de valores, 
crenças e normas tácitas de comportamento dos integrantes da organização. 
Desta forma torna-se difícil de ser representado objetivamente num modelo 
conceitual baseado em categorias de informação. Por este motivo, opta-se por 
deixá-lo de fora do Modelo BPMG proposto neste trabalho e sugere-se a 
realização de outras pesquisas que possibilitem uma melhor compreensão 
possibilidades de atuação sobre essa categoria. Jatobá e Alves (2015), por 
exemplo, apresentam um trabalho que pode trazer luz a esta questão. 

P3 

Comunicação; 
Educação (desenvolvimento de competências em 
BPM). 

Educação (desenvolvimento 
de competências em BPM) x 
Projetos de Melhoria de 
Processos; 
Comunicação x Processos. 

Comunicação e educação (desenvolvimento de competências) são categorias 
conceituais importantes para a Governança em BPM, mas que podem ser melhor 
abordadas sob a forma de processos do que em categorias informacionais. 
Assim, podem ser melhor tradadas como conjunto de instâncias da dimensão 
Processo já prevista no Modelo BPMG. No aspecto das “competências para 
BPM” é possível estabelecer um modelo conceitual de categorias de informação, 
mas opta-se por deixar isto de fora do escopo deste trabalho por julgar-se que 
isso é um aspecto mais específico da gestão de pessoas no contexto de BPM do 
que propriamente da Governança. 



196 
 

Parti-
cipante 

Respostas dos Participantes às questões abertas de avaliação da abrangência 
conceitual dos elementos de governança presentes no “Catálogo BPMG” 

Avaliação do Pesquisador às sugestões apresentadas Quais OUTRAS DIMENSÕES deveriam ser 
incluídas no modelo? Com que propósito? 

Quais os 
RELACIONAMENTOS 
dessas novas dimensões 
com as dimensões atuais 
do modelo? 

P4 Pensando alto, cultura organizacional e recursos 
(financeiros, pois humanos já foram 
considerados). 

(sem sugestões) A “Cultura organizacional” foi tratada no tópico referente ao participante P2 
acima nesta tabela.  “Recurso” é uma categoria que pode ser vinculada tanto à 
dimensão “Processo” quanto a “Projeto de BPM”. “Recursos de software”, por 
exemplo, pode ser uma subcategoria de “Recursos” com grande impacto no 
desempenho dos processos. 

P5 

Não identifiquei nenhuma dimensão que não 
esteja presente no modelo. Na verdade, questiono 
se o “Ciclo de BPM” realmente seria uma 
dimensão ou se não poderia ser uma informação 
de relacionamento com o processo, como por 
exemplo indicadores de processo. Não consegui 
identificar a importância disso. 

(sem sugestões) O autor do trabalho opta por manter essa dimensão no modelo por julgá-la 
importante para avaliar a evolução dos processos a partir de Projetos de BPM 
que foram guiados pelas fases do ciclo de BPM. Esta avaliação é importante 
para a evolução das próprias atividades e métodos preconizados no ciclo de 
BPM e, consequentemente, favorece a efetividade da gestão dos processos de 
negócio. 

P6 

Nenhuma. Acredito que as dimensões existentes 
são abrangentes e, consequentemente suficientes. 

Resposta do participante: 
Nenhum. Os 
relacionamentos existentes 
também são suficientes. 
Talvez a inserção de outros 
torne o diagrama (que já é 
um pouco complexo) um 
tanto confuso. 

A complexidade do modelo é uma preocupação do autor deste trabalho, na 
medida em que um modelo excessivamente complexo pode vir a atrapalhar em 
vez de ajudar a Governança e a gestão dos processos. O nível de complexidade 
deve ser adequado às demandas do contexto de BPM da organização. 

E1 
Avaliação de Processo e de Projeto de Processo Avaliação melhora Processo 

Avaliação melhora Projeto 
“Avaliação de Processo” e “Avaliação de Projeto de Melhoria de Processo” 
podem ser vistos ser como ações que podem ser instanciadas sob a forma de 
“processo de governança”, já previsto no Modelo BPMG.  



197 
 

Parti-
cipante 

Respostas dos Participantes às questões abertas de avaliação da abrangência 
conceitual dos elementos de governança presentes no “Catálogo BPMG” 

Avaliação do Pesquisador às sugestões apresentadas Quais OUTRAS DIMENSÕES deveriam ser 
incluídas no modelo? Com que propósito? 

Quais os 
RELACIONAMENTOS 
dessas novas dimensões 
com as dimensões atuais 
do modelo? 

E2 

Natureza do processo (como os processos de uma 
Cia podem ser classificados em transversais 
corporativos, coordenados ou são processos 
locais). O modelo de governança de processo é 
extremamente relacionado à natureza do processo 
que se quer governar (envolver mais ou menos 
atores). 
Maturidade da gestão por processo (o quanto que 
a implementação do BPM está completa em uma 
organização). A existência ou não de uma 
governança de processo em uma organização, ou, 
o quanto a governança de processo estará 
aprimorada, dependerá da maturidade que a 
empresa possui em BPM. A depender do tamanho 
da empresa, a maturidade pode variar inclusive 
entre áreas de negócio ou segmentos de negócio. 
(vide Hammer, Michael - Artigo: Process Audit) 

Nenhum adicional “natureza do processo” é um conceito útil ao Modelo BPMG que pode ser 
tratado como um atributo de “Processo”. Nos termos sugeridos por E2, o valor 
deste atributo “natureza do processo” pode ser inferido por um sistema 
automatizado, quando as atividades de um processo perpassarem unidades 
organizacionais distintas (“transversais corporativos”) ou não (“processos 
locais”). 
“Maturidade da gestão por processo” é um conceito importante enquanto guia da 
aplicação e de avaliação de BPM na organização. O conceito é tratado numa das 
perspectivas do modelo BPMG (ver capítulo 5), embora não tenha sido 
implementado no “Catálogo BPMG”. 

E3 

Acho que talvez a dimensão de RECURSO (aqui 
incluída apenas PESSOAS), poderia ser melhor 
representada. Em alguns casos, problemas com 
escassez de RECURSOS para uma boa execução 
dos processos pode comprometer o seu 
desempenho. Nessa dimensão, os SISTEMAS 
que suportam os processos poderiam ter sido 
explorados. Acredito que a efetividade dos 
processos depende fortemente dos SISTEMAS, 
por exemplo. 

Acredito que foi bem 
coberto os relacionamentos 
com as dimensões listadas. 

Conforme já comentado na linha referente ao participante P4, “Recurso” é uma 
categoria que pode ser vinculada tanto à dimensão “Processo” quanto a “Projeto 
de BPM”. “Recursos de software”, por exemplo, pode ser uma subcategoria de 
“Recursos” com grande impacto no desempenho dos processos. O conceito de 
“Recurso de Sistema/Software” será incluído no Modelo BPMG” vinculado a 
“Processo”. 

E4 (sem sugestões) (sem sugestões) - 
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Parti-
cipante 

Respostas dos Participantes às questões abertas de avaliação da abrangência 
conceitual dos elementos de governança presentes no “Catálogo BPMG” 

Avaliação do Pesquisador às sugestões apresentadas Quais OUTRAS DIMENSÕES deveriam ser 
incluídas no modelo? Com que propósito? 

Quais os 
RELACIONAMENTOS 
dessas novas dimensões 
com as dimensões atuais 
do modelo? 

E5 Talvez a dimensão do Planejamento Estratégico 
se relacionando com Objetivos Organizacionais 

(sem sugestões) O elemento conceitual “Objetivo Organizacional”, já previsto no Modelo 
BPMG, é capaz de representar os resultados do planejamento estratégico. 

E6 Metodologia própria (como método) (sem sugestões) A ideia de “Metodologia própria” pode ser tratada no elemento conceitual 
“Processo de BPM”, já previsto no Modelo BPMG. 

E7 

Senti falta não necessariamente de DIMENSÕES, 
mas de características em algumas dimensões, por 
exemplo: 
PAPÉIS e PESSOAS (conhecimentos e 
habilidades necessárias para execução das 
atividades) 
SERVIÇOS (qual o valor na visão do cliente é 
esperado para cada serviço) 
MECANISMOS DE CONTROLE (para verificar 
a efetividade dos esforços 

(sem sugestões) De forma semelhante ao já comentado na linha referente ao participante P3, 
sobre o aspecto das “competências/ conhecimentos/ habilidades de BPM”  é 
possível estabelecer um modelo conceitual de categorias de informação voltado 
para esse aspecto. Todavia, opta-se por deixar isto de fora do escopo deste 
trabalho por julgar-se que isso é um aspecto mais específico da gestão de 
pessoas no contexto de BPM do que propriamente da Governança. 
“Valor para o Cliente” pode ser visto como um atributo elemento conceitual 
“Serviço”. 
“Mecanismos de Controle”, de forma semelhante às sugestões do participante 
E1 (“Avaliação de Processo” e “Avaliação de Projeto de Melhoria de Processo”) 
pode ser visto ser como ações que podem ser instanciadas sob a forma de 
“processo de governança”, já previsto no Modelo BPMG. 
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F. APÊNDICE – PERFIL DE ATUAÇÃO DOS 
RESPONDENTES 

Tabela F.1 Formação dos Respondentes 

Formação Organização Especialistas 
Qtd % Qtd % 

Ensino Superior + Mestrado 6 86% 5 71% 
Ensino Superior 1 14% 1 14% 
Ensino Superior + Especialização Lato Sensu 0 0% 1 14% 
Total Geral 7 100% 7 100% 
 

Tabela F.2 Familiaridade com conceitos de governança 

Familiaridade com o Conceito Organização Especialistas 
Qtd % Qtd % 

Governança de Processos / BPM 7 47% 6 32% 
Governança de TI 4 27% 3 16% 
Governança de Projetos 3 20% 4 21% 
Governança Corporativa 1 7% 5 26% 
Governança de Informações 0 0% 1 5% 
Total Geral 15 100% 19 100% 
 
 

Tabela F.3 Atuação em Governança 

Atuação em Governança Organização Especialistas 
Qtd % Qtd % 

Membro de equipe/comitê/conselho relacionado à formulação de políticas/ações de governança de uma organização 5 45% 5 33% 
Atuo em cargo de gestão na administração operacional da organização 2 18% 2 13% 
Atuo em cargo de gestão na alta administração da organização 2 18% 1 7% 
Atuo em cargo de gestão na administração intermediária da organização 1 9% 1 7% 
Outro 1 9% 1 7% 
Consultor/auditor em políticas/ações de governança 0 0% 5 33% 
Total Geral 11 100% 15 100% 
 
  



200 
 

G. APÊNDICE – CONTEÚDOS INTRODUTÓRIOS À 
AVALIAÇÃO DO CATÁLOGO BPMG 
 

AVALIAÇÃO DO BPMG -UM MODELO CONCEITUAL PARA 
GOVERNANÇA EM BPM 

 
Trabalho de pesquisa de André Felipe Lemos Santana, doutorando em ciência da computação do Centro de 
Informática da Universidade Federal de Pernambuco (CIn-UFPE), orientado pela Profa. Carina Frota Alves, 
PhD. 
INTRODUÇÃO 
Saudações! Gostaria de convidar você a contribuir com sua avaliação de um modelo 
conceitual para governança em BPM que é parte de minha pesquisa de doutorado. O modelo 
foi implementado na forma de um protótipo de sistema de informação nomeado Catálogo 
BPMG (onde BPMG, é uma sigla para “Business Process Management Governance”, em 
português “Governança do Gerenciamento de Processos de Negócio”).  

Do ponto de vista prático, o propósito do Catálogo BPMG é servir de modelo 
conceitual e de protótipo de repositório de informações para apoio à Governança em BPM 
numa organização. Do ponto de vista acadêmico, ele visa contribuir para a solução de um 
problema de pesquisa que você pode conhecer em mais detalhes clicando aqui.  

Quanto ao conteúdo de informações, o Catálogo BPMG aqui apresentado retrata o 
estado atual de uma organização pública que desenvolve uma iniciativa de BPM há cerca de 
03 anos. Esta etapa da pesquisa é direcionada apenas aos participantes dessa iniciativa. 
Posteriormente, o conteúdo do Catálogo será readequado de forma a manter em sigilo a 
identidade da organização e dos participantes da iniciativa. 

Sua participação na pesquisa envolve as seguintes etapas: 
1. Conhecer alguns conceitos que fundamentam este trabalho, clicando aqui (tempo 

estimado: < 5 min). 
2. Conhecer o Catálogo BPMG. Para tanto, é necessário: 

● Acessar um breve tutorial sobre como usar Catálogo BPMG, clicando aqui - 
(tempo estimado: < 5 min); 

● Instalar um runtime do MS-Access, disponível gratuitamente em 
http://www.microsoft.com/pt-BR/download/details.aspx?id=39358, necessário à 
execução do Catálogo BPMG - (tempo estimado: < 7 min). Obs: disponível 
apenas para ambiente Windows. 

● Baixar o Catálogo BPMG disponível aqui,  numa pasta local de sua escolha 
em sua máquina, e em seguida executar o arquivo baixado - (tempo estimado: 
< 1 min); 
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● Navegar pelas telas do Catálogo BPMG, explorando os conceitos, 

relacionamentos entre conceitos e consultas disponíveis. (tempo estimado: 20 
min) 

3. Responder o questionário de avaliação do Catálogo BPMG clicando aqui - (50 
min) 

Desde já, agradeço muito a sua participação. Obrigado!  
André Felipe Lemos Santana  

 
O PROBLEMA E OBJETIVO DA PESQUISA (APÊNDICE G – CONTINUAÇÃO) 
Motivação Da Pesquisa 
Por um lado, a governança em BPM é apontada como fator crítico para o sucesso contínuo 
das iniciativas de BPM [Jeston and Nelis, 2008; Ravesteyn and Batenburg, 2010; Rosemann 
and van Brocke, 2015]. Mas, por outro lado, as abordagens de governança nesse campo têm 
se caracterizado por se basearem em conceitos com as seguintes características: 

 complexos, isto é: 
O conceito amplo de Governança em BPM é apresentado como sendo composto por 
diversos outros componentes conceituais inter-relacionados e que possuem 
implicações mútuas; 

 imprecisos, isto é: 
o Os componentes conceituais do conceito amplo de Governança em BPM são 

definidos em nível pouco detalhado; 
o Diferentes componentes conceituais são usados por diferentes autores. 

Como consequência, as organizações que desenvolvem iniciativas de BPM, sobretudo aquelas 
com baixa maturidade nesta área, não dispõem de modelos consolidados nos quais se basear 
para promover a governança em BPM. 
Questão de Pesquisa 

 Quais são e como se relacionam os componentes conceituais de um modelo de 
governança em BPM? 

Objetivo da Pesquisa 
 Desenvolver um modelo conceitual para governança em BPM. 

 
Referências Bibliográficas: 
Jeston, J. and Nelis, J., (2008). Business Process Management, practical guidelines to 

successful implementations. 2nd ed. Oxford: Elsevier Ltd. 
Ravesteyn, P. and Batenburg, R. (2010). Surveying the critical success factors of BPM 

systems implementation. Business Process Management Journal, vol. 16, 492–507. 



 
Rosemann, M. and van Brocke, J. (2010). 

Management. In: vom Brocke, J.; Rosemann, M.: Handbook on Business Process 
Management 1 – Introduction, Methods, and Information Systems. 
Berlin Heildelberg, 107

CONCEITOS FUNDAMENTAIS PARA NORTEAR OS PARTICIPANTES DA 
PESQUISA  
Modelo Conceitual 
Um modelo conceitual é a representação de um conjunto de entidades e relacionamentos entre 
essas entidades, que fazem parte de um determinado domínio de conhecimento, com o 
objetivo de apoiar o entendimento do domínio em questão. No caso deste trabalho, o domínio 
em questão é o da “governança em BPM”. Um modelo conceitual normalmente é 
representado sob a forma de um modelo conceitual de dados, que por sua vez, pode ser 
definido como: 

Um modelo de dados de alto nível, identificando as principais entidades e 
relacionamentos, contendo não necessariamente todos os atributos e, portanto, não 
necessariamente normalizado. Alguns modelos de dados conceituais incluem apenas os 
atributos-chave. Modelos de dados conceituais incluem relacionamentos muitos
não-normalizados entre entidades de negócios. [DAMA, 2008 

A figura a seguir ilustra um fragmento simplificado do modelo conceitual proposto neste 
estudo. Os retângulos representam 
sendo representada no modelo. As linhas representam 
triângulos representam a direção do relacionamento, enquanto os códigos “N”, “0..N” e“1..N” 
representam a cardinalidade do relacionamento. Exemplificando a intepretação do modelo 
abaixo, pode-se entender que: a entidade “Projeto de BPM” relaciona
“Processo”, através do relacionamento “Projeto_de_BPM melhora Processo”, de forma q
numa dado momento, 0..N (nenhum ou vários) Projetos de BPM podem estar melhorando 
1..N (um ou vários) Processos.

rocke, J. (2010). The Six Core Elements of Business Process 
. In: vom Brocke, J.; Rosemann, M.: Handbook on Business Process 

Introduction, Methods, and Information Systems. 
Berlin Heildelberg, 107–122. 

NDAMENTAIS PARA NORTEAR OS PARTICIPANTES DA 

Um modelo conceitual é a representação de um conjunto de entidades e relacionamentos entre 
essas entidades, que fazem parte de um determinado domínio de conhecimento, com o 

apoiar o entendimento do domínio em questão. No caso deste trabalho, o domínio 
em questão é o da “governança em BPM”. Um modelo conceitual normalmente é 
representado sob a forma de um modelo conceitual de dados, que por sua vez, pode ser 

modelo de dados de alto nível, identificando as principais entidades e 
relacionamentos, contendo não necessariamente todos os atributos e, portanto, não 
necessariamente normalizado. Alguns modelos de dados conceituais incluem apenas os 

delos de dados conceituais incluem relacionamentos muitos
normalizados entre entidades de negócios. [DAMA, 2008 – tradução livre].

A figura a seguir ilustra um fragmento simplificado do modelo conceitual proposto neste 
representam entidades ou classes conceituais 

sendo representada no modelo. As linhas representam relacionamentos 
triângulos representam a direção do relacionamento, enquanto os códigos “N”, “0..N” e“1..N” 
representam a cardinalidade do relacionamento. Exemplificando a intepretação do modelo 

se entender que: a entidade “Projeto de BPM” relaciona
“Processo”, através do relacionamento “Projeto_de_BPM melhora Processo”, de forma q
numa dado momento, 0..N (nenhum ou vários) Projetos de BPM podem estar melhorando 
1..N (um ou vários) Processos. 
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The Six Core Elements of Business Process 
. In: vom Brocke, J.; Rosemann, M.: Handbook on Business Process 

Introduction, Methods, and Information Systems. Springer-Verlag, 

NDAMENTAIS PARA NORTEAR OS PARTICIPANTES DA 

Um modelo conceitual é a representação de um conjunto de entidades e relacionamentos entre 
essas entidades, que fazem parte de um determinado domínio de conhecimento, com o 

apoiar o entendimento do domínio em questão. No caso deste trabalho, o domínio 
em questão é o da “governança em BPM”. Um modelo conceitual normalmente é 
representado sob a forma de um modelo conceitual de dados, que por sua vez, pode ser 

modelo de dados de alto nível, identificando as principais entidades e 
relacionamentos, contendo não necessariamente todos os atributos e, portanto, não 
necessariamente normalizado. Alguns modelos de dados conceituais incluem apenas os 

delos de dados conceituais incluem relacionamentos muitos-para-muitos 
tradução livre]. 

A figura a seguir ilustra um fragmento simplificado do modelo conceitual proposto neste 
 da realidade que está 

relacionamentos entre as entidades. Os 
triângulos representam a direção do relacionamento, enquanto os códigos “N”, “0..N” e“1..N” 
representam a cardinalidade do relacionamento. Exemplificando a intepretação do modelo 

se entender que: a entidade “Projeto de BPM” relaciona-se com a entidade 
“Processo”, através do relacionamento “Projeto_de_BPM melhora Processo”, de forma que, 
numa dado momento, 0..N (nenhum ou vários) Projetos de BPM podem estar melhorando 
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BPM 
BPM é um acrônimo para o termo em inglês “Business Process Management” (em português: 
“Gerenciamento de Processos de Negócio”). De acordo com ABPMP (2013), BPM é uma 
disciplina gerencial que integra estratégias e objetivos de uma organização com expectativas e 
necessidades de clientes, por meio do foco em processos ponta a ponta. Engloba estratégias, 
objetivos, cultura, estruturas organizacionais, papéis, políticas, métodos e tecnologias para 
analisar, desenhar, implementar, gerenciar desempenho, transformar e estabelecer a 
governança de processos. 
Governança em BPM 
Num nível corporativo, pode-se entender a governança como “a totalidade de estruturas e 
sistemas internos, bem como regras externas e legislação, de controle interno e de gestão de 
risco, que garante que as empresas exerçam suas responsabilidades para com os acionistas de 
forma eficaz e adequada” [Hoogervorst, 2009]. Nesse sentido, o propósito geral da 
governança é evitar conflitos de interesses entre os gestores da organização e seus 
proprietários visando à proteção dos investimentos dos proprietários e a própria sobrevivência 
da organização (no caso de organizações públicas, entendem-se os proprietários como os 
próprios cidadãos ou a sociedade). Para tanto, institutos especializados como a OECD (2004), 
o IBGC (2013) e o TCU (2014) preconizam a adoção na gestão organizacional de princípios 
de governança como: transparência, responsabilidade, prestação de contas (accountability), 
legitimidade, alinhamento estratégico, efetividade das ações, e equidade de interesses dos 
stakeholders. A Governança em BPM é entendida aqui como sendo os meios para promover 
estes princípios sobre as ações de BPM da organização. 

 
 

Definição dos Princípios de Governança aplicados ao BPM 
 

Princípio de 
Governança 

Descrição Justificativa 

Alinhamento 
estratégico 

Cursos de ação e objetivos em todos os 
níveis organizacionais devem estar 
alinhados com a estratégia da organização 
(missão, visão, o planejamento estratégico 
e seus desdobramentos) 

A observância deste princípio procura evitar 
a realização de esforços e despesas que não 
estão em alinhamento com os objetivos e 
estratégias corporativas 

Efetividade Todas as ações organizacionais devem 
buscar a efetividade, aqui traduzida como 
eficácia e eficiência ao longo do tempo no 

Este princípio procura garantir que a 
organização faça as coisas certas, da melhor 
forma,para a satisfação dos clientes bem 
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atingimento dos objetivos estabelecidos como dos próprios objetivos da organização 
Equidade Todas as diferentes partes interessadas 

devem ser consideradas no estabelecimento 
de critérios e decisões relativas às ações de 
BPM. 

Equidade serve para balancear diferentes 
interesses (por vezes concorrentes). 

Legitimidade Princípio jurídico fundamental do Estado 
Democrático de Direito que amplia a 
incidência do controle para além da 
aplicação isolada do critério da legalidade. 
Não basta verificar se a lei foi cumprida, 
mas se o interesse público, o bem comum, 
foi alcançado. 

No contexto de BPM, implica no 
cumprimento dos requisitos legais e busca 
do bem comum para as partes interessadas 
com relação aos processos de negócio 

Responsabilidade 
/ Prestação de 
Contas 
(Accountability) 

Deve haver sempre uma pessoa que possa 
ser cobrada e responsabilizada por decisões 
e resultados de desempenho das ações de 
BPM. 
  

A responsabilização serve para estabelecer 
autoridade e dever de prestação de contas 
para aqueles que devem tomar decisões. 
Também dá às partes interessadas a 
possibilidade de cobrar ou dar 
reconhecimento pelos resultados à pessoa 
certa. 

Transparência Deve haver clareza de entendimento e 
acesso para as partes interessadas sobre os 
critérios, decisões e resultados de ações de 
BPM (resguardada a proteção a dados 
estratégicos ou sigilosos de natureza legal, 
cuja veiculação possa prejudicar a 
organização) 

A transparência é essencial para que as 
partes interessadas possam tomar decisões e 
comprometer-se com as ações BPM de 
acordo com os seus interesses. 

 
 
Referências bibliográficas: 

ABPMP. CBOK - Guide to the Business Process Management Common Body of Knowledge 
Version 3.0, 1st Edition. Association of Business Process Management Professionals (ABPMP 
International), 2013 
DAMA. The DAMA Dictionary of Data Management. DAMA International / Technics Publications, 
LLC, 2008 
Hoogervorst, J. A. P. Corporate Governance. In: Enterprise Governance and Enterprise Engineering. 
Springer; 2009:153–188. 
IBGC. Origem da boa Governança. Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC, 2013. 
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OECD. OECD Principles of Corporate Governance 2004. OECD - Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2004. Disponível em: 
http://www.oecd.org/daf/ca/oecdprinciplesofcorporategovernance.htm. Último acesso: Set / 2013; 



205 
 

TCU. Governança Pública: referencial básico de governança aplicável a órgãos e entidades da 
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Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, 2014 

 
 

(APÊNDICE G – Continuação)

Catálogo BPMG - breve tutorial
Implementação baseada em um Modelo Conceitual para Governança em BPM

botões de navegação entre 
as dimensões conceituais do 
modelo

diagrama de 
relacionamentos da 
dimensão em foco

definição da 
dimensão em foco

clicar para acessar consultas 
relativas à dimensão e seus 
relacionamentos

clicar para acessar definições 
detalhadas dos relacionamentos 
mostrados no diagrama

Exemplo de Tela de Dimensão 
Conceitual do Catálogo BPMG
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(APÊNDICE G – Continuação)

Como usar o Catálogo BPMG

definição da 
dimensão em foco

Exemplo de Tela de Dimensão 
Conceitual do CatálogoBPMG

clicar para acessar definições 
detalhadas dos relacionamentos 
mostrados no diagrama

 
Exemplo de Tela de Consulta a Informação gerada 

pelos relacionamentos do Catálogo BPMG

Colunas permitem a 
filtragem de dados descrição do propósito da 

informação numa perspectiva 
de governança em BPM
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H. APÊNDICE – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO 
CATÁLOGO BPMG 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecimento da participação na 

pesquisa*ObrigatóriaPrezado participante, estamos solicitando sua contribuição para avaliar o 
BPMG - modelo conceitual para governança em BPM, com base na sua experiênca. Ressaltamos 
que sua participação é voluntária, a sua identidade e os dados de sua organização serão mantidos 
em sigilo. Eventualmente, você poderá ser demandado, através de entrevista gravada ou email, a 
esclarecer ou aprofundar respostas fornecidas no questionário. Você tem a liberdade de recusar-se a 
participar da pesquisa e solicitar a desconsideração das informações fornecidas por você em 
qualquer momento. Além disso, estamos à disposição para prestar qualquer esclarecimento que você 
julgue necessário, antes durante ou depois da resposta ao questionário e eventuais demandas de 
informação posteriores. Você concorda em participar desta avaliação? 
[  ] Sim, eu concordo 
[  ] Não concordo 

 
Caracterização do(a) Participante 

Nome do Participante*ObrigatóriaInforme o seu nome (ele não será divulgado na pesquisa e será 
usado apenas em caso do pesquisador necessitar lhe contactar para esclarecer dúvidas sobre as 
respostas): 

 Email*ObrigatóriaInforme o seu email (ele não será divulgado na pesquisa e será usado apenas em 
caso do pesquisador necessitar lhe contactar para esclarecer dúvidas sobre as respostas) 
Qual o seu grau de Instrução? 
[  ] Ensino Médio 
[  ] Ensino Superior 
[  ] Ensino Superior + Especialização Lato Sensu 
[  ] Ensino Superior + Mestrado 
[  ] Ensino Superior + Doutorado 
 
Informe as subáreas de Governança com as quais está mais familiarizado(a).*Obrigatória(Pode 
marcar mais de uma opção) 
[  ] Governança Corporativa 
[  ] Governança de TI 
[  ] Governança de Processos / BPM 
[  ] Governança de Projetos 
[  ] Governança de Informações 
[  ] Outro(s) 
Comente a seguir a sua resposta acima, se necessário: 
 

Caracterização do(a) Participante (continuação) 
Como você caracteriza sua atuação em relação à governança?*Obrigatória(Você pode ter 
atuado em mais de uma função relacionada à governança, responda com base no que considera 
mais relevante. Pode marcar mais de uma opção) [  ] Consultor/auditor em políticas/ações de governança 
[  ] Membro de equipe/comitê/conselho relacionado à formulação de políticas/ações de 
governança de uma organização 
[   ] Atuo em cargo de gestão na alta administração da organização 
[ ] Atuo em cargo de gestão na administração intermediária da organização 
[ ] Atuo em cargo de gestão na administração operacional da organização 
[  ] Outro 
Comente a seguir a sua resposta acima, se necessário: 
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Por quanto tempo tem atuado em funções relevantemente relacionadas à 
governança?*Obrigatória(considere as múltiplas experiências relacionadas à Governança e suas 
subáreas) 
[  ] Menos de 02 anos 
[  ] De 02 a menos de 04 anos 
[  ] De 04 a menos de 08 anos 
[  ] 08 anos ou mais 
Comente a seguir a sua resposta acima, se necessário: 
 
Organização Informe organização em que atuou de forma mais relevante em relação ao tema 
Governança e suas subáreas (a identidade da organização será mantida em sigilo na pesquisa e será 
usada apenas para apoiar o entendimento do contexto de suas respostas). Acrescente informações 
que julgar relevantes. Qual o RAMO da empresa em que atuou de forma mais relevante em relação ao tema 
Governança*Obrigatória 
[  ] Administração Pública 
[  ] Industria (Estatal ou Economia Mista controlada pelo Estado) 
[  ] Industria (Iniciativa Privada) 
[  ] Serviços ou Comércio (Estatal ou Economia Mista controlada pelo Estado) 
[  ] Serviços ou Comércio (Iniciativa Privada) 
[  ] Terceiro Setor 
 
Qual o PORTE da empresa em que atuou de forma mais relevante em relação ao tema 
Governança 
(com base na classificação SEBRAE para Indústria) 
[  ]  Micro: com até 19 empregados 
[  ]  Pequena: de 20 a 99 empregados 
[  ]  Média: 100 a 499 empregados 
[  ]  Grande: >= 500 empregados 
 
(com base na classificação SEBRAE para Serviços ou Comércio) 
[  ]  Micro: com até 09 empregados 
[  ]  Pequena: de 10 a 49 empregados 
[  ]  Média: 10 a 49 empregados 
[  ]  Grande: >= 100 empregados 
 Avaliação do Modelo Conceitual BPMG 
A partir desta Seção você iniciará a avaliação do Modelo Conceitual que está implementado na 
ferramenta Catálogo BPMG. Recomenda-se manter esta ferramenta aberta para consultá-la ao logo 
das questões. 
 

Dimensão: Processo 
Dimensão: PROCESSO. Como você avalia a CLAREZA DE DEFINIÇÃO desta 
Dimensão?*ObrigatóriaDEFINIÇÃO: Conforme [ABPMP, 2013; p.432], Processo é um conjunto de 
atividades interdependentes, ordenadas no tempo e espaço de forma encadeada, que ocorrem como 
resposta a eventos e que possui um objetivo, início, fim, entradas e saídas bem definidos. Essas 
atividades são geralmente interfuncionais ou interorganizacionais que trabalham juntas para criar um 
produto ou serviço final. Atividades são apresentadas no contexto da sua relação entre si para 
proporcionar uma visão da sequência e do fluxo. Isso inclui um conjunto definido de atividades ou 
comportamentos realizados por humanos, sistemas ou uma combinação dos dois e têm um ou mais 
resultados que podem levar ao fim do processo ou uma entrega (handoff) a outro processo. 
[  ] Muito clara 
[  ] Razoavelmente clara 
[  ] Pouco clara  
[  ] Obscura 
Comente a seguir a sua resposta acima, se necessário: 
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Dimensão: PROCESSO. Numa perspectiva de Governança em BPM, como você avalia a 
UTILIDADE desta Dimensão?*ObrigatóriaPROPÓSITO: "Processo" é a dimensão central do 
modelo BPMG a partir da qual busca-se gerar e manter informações de apoio a Governança em BPM 
relacionando-a com outras dimensões como: "Projetos de BPM", "Objetivos Organizacionais", 
"Serviços", “Regulamentações”, "Pessoas e Papéis" e “Ciclo de BPM, entre outras possíveis. 
[  ] Muito útil 
[  ] Razoavelmente útil 
[  ] Pouco útil 
[  ] Inútil 
Comente a seguir a sua resposta acima, se necessário: 
 Dimensão: Projeto de BPM 
Dimensão: PROJETO DE BPM. Como você avalia a CLAREZA DE DEFINIÇÃO desta 
Dimensão?* DEFINIÇÃO: Projeto de BPM é um esforço temporário empreendido para criar um único 
produto, serviço ou resultado relacionado ao Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM) 
(adaptada de [PMI, 2008]). Está implícito que um projeto de BPM visa algum tipo de melhoria de um 
ou mais processos. Como exemplos de resultados pretendidos por projetos de BPM, podem ser 
citados: padronizar um (ou mais) processo que atualmente é realizado de forma “caótica”, ou 
redesenhar/transformar um processo.  Isso normalmente envolve produzir artefatos como: 
documentação do processo na forma de fluxos; artefatos de análise como diagramas de ishikawa 
(“espinha de peixe”) para análise de problemas e causas-raiz; definição de indicadores do processo; 
definição de papéis e responsabilidades para com o processo; sistema de informação que automatiza 
o fluxo do processo, entre outros. As noções de “projeto” e “processo” são visões complementares 
uma vez que as etapas de execução de um projeto podem também ser vistas como um processo e, 
por outro lado, a criação ou melhoria de um processo pode ser vista como um projeto. 
[  ] Muito clara 
[  ] Razoavelmente clara 
[  ] Pouco clara  
[  ] Obscura 
Comente a seguir a sua resposta acima, se necessário: 
 
Dimensão: PROJETO DE BPM. Numa perspectiva de Governança em BPM, como você avalia a 
UTILIDADE desta Dimensão?*ObrigatóriaPROPÓSITO: Através desta dimensão busca-se gerar 
informações de apoio à avaliação da efetividade e priorização das ações de melhoria de processos 
de negócio, implementadas na forma de projetos. 
[  ] Muito útil 
[  ] Razoavelmente útil 
[  ] Pouco útil 
[  ] Inútil 
Comente a seguir a sua resposta acima, se necessário: 
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Dimensão: Objetivo Organizacional 
Dimensão: OBJETIVO ORGANIZACIONAL. Como você avalia a CLAREZA DE DEFINIÇÃO desta 
Dimensão?*ObrigatóriaDEFINIÇÃO: os OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS são os resultados 
requeridos de uma organização para garantir que o seu propósito seja atendido (adaptado de [Crown. 
Glossário ITIL® de Português do Brasil, v1.0, 29 de julho de 2011]). Um “objetivo organizacional” 
pode ser relacionado a um determinado nível de gestão da organização: estratégico, tático ou 
operacional, sendo que um objetivo de mais alto nível pode ser desdobrado em objetivos mais 
específicos de níveis inferiores. Idealmente os objetivos organizacionais devem ser explícitos, fruto de 
um processo de planejamento estratégico e de seus desdobramentos. Todavia, nem todas as 
organizações têm um planejamento estratégico formalmente estabelecido ou documentado, o que 
não quer dizer que os objetivos não existam. Em todo caso, os objetivos organizacionais em seus 
diversos níveis devem ser vistos como direcionadores das ações de BPM visando o alinhamento 
estratégico dessas ações, que é um princípio básico da governança. Esse direcionamento pode ser 
considerado tanto na realização em si dos processos, ao se buscar manter um nível de desempenho 
dos processos que atinja metas estabelecidas, como também nos projetos de melhoria dos processos 
(projetos de BPM) no quais se buscam o estabelecimento de condições para que o desempenho dos 
processos atinja as metas estabelecidas. 
[  ] Muito clara 
[  ] Razoavelmente clara 
[  ] Pouco clara  
[  ] Obscura 
Comente a seguir a sua resposta acima, se necessário: 
 
Dimensão: OBJETIVO ORGANIZACIONAL. Numa perspectiva de Governança em BPM, como 
você avalia a UTILIDADE desta Dimensão?*ObrigatóriaPROPÓSITO: Através desta dimensão 
busca-se gerar informações de apoio à priorização de ações de melhoria de processos de negócio, 
levando em conta o alinhamento com os objetivos organizacionais estabelecidos no planejamento 
estratégicos e seus desdobramentos. 
[  ] Muito útil 
[  ] Razoavelmente útil 
[  ] Pouco útil 
[  ] Inútil 
Comente a seguir a sua resposta acima, se necessário:  
 

Dimensão: Serviço 
Dimensão: SERVIÇO. Como você avalia a CLAREZA DE DEFINIÇÃO desta Dimensão?* 
DEFINIÇÃO: SERVIÇO é um meio de fornecer valor a clientes, facilitando a obtenção de resultados 
ou atendimento de necessidades requeridas por eles, sem que tenham que arcar com a propriedade 
de determinados custos e riscos inerentes à realização do serviço. (definição adaptada de [Crown. 
Glossário ITIL® de Português do Brasil, v1.0, 29 de julho de 2011]). No contexto de uma organização 
que fornece um serviço, este pode ser tanto Externo (oferecidos a clientes externos), como também 
Interno, pelo qual determinadas áreas da organização podem ser vistas como prestadoras de 
serviços a outras que assumem o papel de clientes internos. Exemplos: (1) uma empresa que oferece 
serviços de educação profissional para outras empresas ou pessoas que necessitam de capacitação; 
(2) Numa empresa, um “escritório de processos” interno pode oferecer serviços de BPM a outras 
áreas da organização. Em relação ao conceito de “processo”, um “serviço” pode ser visto como um 
resultado de um processo. Isto é: o serviço representa o QUE é entregue ao cliente, já o processo é o 
conjunto de atividades e passos que produzem a entrega do serviço. [  ] Muito clara 
[  ] Razoavelmente clara 
[  ] Pouco clara  
[  ] Obscura 
Comente a seguir a sua resposta acima, se necessário: 
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Dimensão: SERVIÇO. Numa perspectiva de Governança em BPM, como você avalia a 
UTILIDADE desta Dimensão?*ObrigatóriaPROPÓSITO: Através da dimensão SERVIÇOS busca-se 
gerar informações de apoio à priorização de ações de melhoria de processos de negócio levando em 
conta o alinhamento com os interesses dos clientes dos serviços da organização. 
[  ] Muito útil 
[  ] Razoavelmente útil 
[  ] Pouco útil 
[  ] Inútil 
Comente a seguir a sua resposta acima, se necessário: 
 

Dimensão: Regulamentação 
Dimensão: REGULAMENTAÇÃO. Como você avalia a CLAREZA DE DEFINIÇÃO dessa 
dimensão?DEFINIÇÃO: Regulamentações compreendem as leis, normas (internas ou externas), 
regras e requisitos legais que a organização deve cumprir. No contexto de BPM elas representam 
requisitos normativos a serem atendidos pelos Processos e ações de melhoria do processo. No 
contexto da governança, a conformidade com regulamentações é também conhecida pelo termo em 
inglês "compliance" e está normalmente associada à proteção contra riscos de não atendimento 
requisitos de legalidade, segurança, saúde e meio-ambiente, entre outros possíveis. 
[  ] Muito clara 
[  ] Razoavelmente clara 
[  ] Pouco clara  
[  ] Obscura 
Comente a seguir a sua resposta acima, se necessário: 
 
Dimensão: REGULAMENTAÇÃO. Numa perspectiva de Governança em BPM, como você avalia 
a UTILIDADE desta Dimensão?*ObrigatóriaPROPÓSITO: Através desta dimensão busca-se apoiar 
a conformidade dos Processos de Negócio e ações de BPM para com a legislação e normas que 
dizem respeito à organização. 
[  ] Muito útil 
[  ] Razoavelmente útil 
[  ] Pouco útil 
[  ] Inútil 
Comente a seguir a sua resposta acima, se necessário: 
 

Dimensão: Papéis e Pessoas 
Dimensão: PAPÉIS & PESSOAS. Como você avalia a CLAREZA DE DEFINIÇÃO desta 
Dimensão?*ObrigatóriaDEFINIÇÃO: PAPEL representa um conjunto de responsabilidades, 
atividades e autorizações concedidas a uma pessoa ou equipe. Um papel é definido em um processo 
ou função. Uma pessoa ou equipe pode ter vários papéis [Crown. Glossário ITIL® de Português do 
Brasil, v1.0, 29 de julho de 2011]). PESSOA é qualquer indivíduo vinculado à organização que exerce 
um papel nas ações de BPM. 
[  ] Muito clara 
[  ] Razoavelmente clara 
[  ] Pouco clara  
[  ] Obscura 
Comente a seguir a sua resposta acima, se necessário: 
 
Dimensão: PAPÉIS & PESSOAS. Numa perspectiva de Governança em BPM, como você avalia 
a UTILIDADE desta Dimensão?*ObrigatóriaPROPÓSITO: Através destas dimensões busca-se 
gerar informações de apoio à avaliação de responsabilidades e prestação de contas (accountability) 
das ações de BPM. 
[  ] Muito útil 
[  ] Razoavelmente útil 
[  ] Pouco útil 
[  ] Inútil 
Comente a seguir a sua resposta acima, se necessário: 
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RELACIONAMENTO: "Objetivo Organizacional é direcionador de Processo" 
RECOMENDAÇÃO: Para melhor responder o questionário sugere-se manter a ferramenta Catálogo 
BPMG aberta para consultá-la ao longo das questões. 
RELACIONAMENTO: "Objetivo Organizacional é direcionador de Processo". Como você avalia 
a CLAREZA DE DEFINIÇÃO deste Relacionamento?*ObrigatóriaDEFINIÇÃO: Um objetivo 
organizacional é um direcionador de um Processo quando as condições para realização do objetivo 
dependem de forma significativa dos resultados produzidos pelo processo. Desta forma, a busca do 
objetivo impulsiona o desempenho e a melhoria do processo. [  ] Muito clara 
[  ] Razoavelmente clara 
[  ] Pouco clara  
[  ] Obscura 
Comente a seguir a sua resposta acima, se necessário: 
 
RELACIONAMENTO: "Objetivo Organizacional é direcionador de Processo". Em que nível você 
acha que as informações geradas por esse relacionamento podem FAVORECER os 
PRINCÍPIOS DE GOVERNANÇA a seguir, em relação às ações de BPM numa 
organização?*Obrigatória 

Princípio de 
Governança 

(Marque um ‘X’ na coluna correspondente à sua percepção) 
(1) Pouco (2) (3) (4) Muito 

Alinhamento 
Estratégico     
Efetividade     Equidade entre 
Stakeholders     
Legitimidade     Responsabilidade / 
Prestação de Contas     
Transparência     Comente a seguir a sua resposta acima, se necessário: 

 RELACIONAMENTO: "Serviço é direcionador de Processo" 
RECOMENDAÇÃO: Para melhor responder o questionário sugere-se manter a ferramenta Catálogo 
BPMG aberta para consultá-la ao longo das questões. 
RELACIONAMENTO: "Serviço é direcionador de Processo". Como você avalia a CLAREZA DE 
DEFINIÇÃO deste Relacionamento?*ObrigatóriaDEFINIÇÃO: Um Serviço é direcionador de um 
Processo quando o objetivo do processo resulta em insumo diretamente necessário à realização do 
Serviço ou quando os requisitos do serviço (ex: tempo de entrega, custo e qualidade) dependem do 
desempenho do processo. Algumas vezes as denominações do Processo e do Serviço podem 
confundir-se, quando a saída de um processo é o próprio resultado de um serviço (exemplo: um 
SERVIÇO denominado “Treinamento de usuários” pode direcionar um PROCESSO denominado 
similarmente como “Treinar usuários”). [  ] Muito clara 
[  ] Razoavelmente clara 
[  ] Pouco clara  
[  ] Obscura 
Comente a seguir a sua resposta acima, se necessário: 
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RELACIONAMENTO: "Serviço é direcionador de Processo". Em que nível você acha que as 
informações geradas por esse relacionamento podem FAVORECER os PRINCÍPIOS DE 
GOVERNANÇA a seguir, em relação às ações de BPM numa organização?*Obrigatória 

Princípio de 
Governança 

(Marque um ‘X’ na coluna correspondente à sua percepção) 
(1) Pouco (2) (3) (4) Muito 

Alinhamento 
Estratégico     
Efetividade     Equidade entre 
Stakeholders     
Legitimidade     Responsabilidade / 
Prestação de Contas     
Transparência     Comente a seguir a sua resposta acima, se necessário: 

 
RELACIONAMENTO: "Projeto de BPM melhora Processo" 
RECOMENDAÇÃO: Para melhor responder o questionário sugere-se manter a ferramenta Catálogo 
BPMG aberta para consultá-la ao longo das questões. RELACIONAMENTO: "Projeto de BPM melhora Processo". Como você avalia a CLAREZA DE 
DEFINIÇÃO deste Relacionamento?*ObrigatóriaDEFINIÇÃO: Um Projeto de BPM é 
intrinsecamente uma ação de melhoria de Processo. (ex1: um projeto para padronização de um 
processo de aquisição de insumos; ex2: um projeto para reengenharia de um processo de produção 
de um determinado produto ou serviço, visando reduzir custo e tempo de entrega do produto ou 
serviço). Deve ser ressaltado que algumas ações pontuais de melhoria podem não ser caracterizadas 
necessariamente como projetos, na medida em que sejam de execução rápida e consumam poucos 
recursos. 
[  ] Muito clara 
[  ] Razoavelmente clara 
[  ] Pouco clara  
[  ] Obscura 
Comente a seguir a sua resposta acima, se necessário: 
 
 
RELACIONAMENTO: "Projeto de BPM melhora Processo". Em que nível você acha que as 
informações geradas por esse relacionamento podem FAVORECER os PRINCÍPIOS DE 
GOVERNANÇA a seguir, em relação às ações de BPM numa organização?*Obrigatória 

Princípio de 
Governança 

(Marque um ‘X’ na coluna correspondente à sua percepção) 
(1) Pouco (2) (3) (4) Muito 

Alinhamento 
Estratégico     
Efetividade     Equidade entre 
Stakeholders     
Legitimidade     Responsabilidade / 
Prestação de Contas     
Transparência     Comente a seguir a sua resposta acima, se necessário: 
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RELACIONAMENTO: "Serviço é direcionador de Projeto de BPM" 
RELACIONAMENTO: "Serviço é direcionador de Projeto de BPM". Como você avalia a 
CLAREZA DE DEFINIÇÃO deste Relacionamento?*ObrigatóriaDEFINIÇÃO: Um Serviço é 
direcionador de um Projeto de BPM quando o propósito do projeto visa à melhoria de requisitos do 
Serviço, como: tempo de entrega, custo e satisfação do cliente. 
[  ] Muito clara 
[  ] Razoavelmente clara 
[  ] Pouco clara  
[  ] Obscura 
Comente a seguir a sua resposta acima, se necessário: 
 
RELACIONAMENTO: "Serviço é direcionador de Projeto de BPM". Em que nível você acha que 
as informações geradas por esse relacionamento podem FAVORECER os PRINCÍPIOS DE 
GOVERNANÇA a seguir, em relação às ações de BPM numa organização?*Obrigatória 

Princípio de 
Governança 

(Marque um ‘X’ na coluna correspondente à sua percepção) 
(1) Pouco (2) (3) (4) Muito 

Alinhamento 
Estratégico     
Efetividade     Equidade entre 
Stakeholders     
Legitimidade     Responsabilidade / 
Prestação de Contas     
Transparência     Comente a seguir a sua resposta acima, se necessário: 

 
RELACIONAMENTO: "Objetivo Organizacional direciona Projeto de BPM" 
RELACIONAMENTO: "Objetivo Organizacional direciona Projeto de BPM". Como você avalia a 
CLAREZA DE DEFINIÇÃO deste Relacionamento?*ObrigatóriaDEFINIÇÃO: Um Objetivo 
Organizacional direciona um Projeto de BPM quando o propósito do projeto favorece de forma 
significativa a realização do Objetivo Organizacional. 
[  ] Muito clara 
[  ] Razoavelmente clara 
[  ] Pouco clara  
[  ] Obscura 
Comente a seguir a sua resposta acima, se necessário: 
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RELACIONAMENTO: "Objetivo Organizacional direciona Projeto de BPM". Em que nível você 
acha que as informações geradas por esse relacionamento podem FAVORECER os 
PRINCÍPIOS DE GOVERNANÇA a seguir, em relação às ações de BPM numa 
organização?*Obrigatória 

Princípio de 
Governança 

(Marque um ‘X’ na coluna correspondente à sua percepção) 
(1) Pouco (2) (3) (4) Muito 

Alinhamento 
Estratégico     
Efetividade     Equidade entre 
Stakeholders     
Legitimidade     Responsabilidade / 
Prestação de Contas     
Transparência     Comente a seguir a sua resposta acima, se necessário: 

 
RELACIONAMENTO: "Regulamentação é direcionador de Processo". 
RELACIONAMENTO: "Regulamentação é direcionador de Processo". Como você avalia a 
CLAREZA DE DEFINIÇÃO deste Relacionamento?DEFINIÇÃO: Uma Regulamentação é um 
direcionador de um Processo quando estabelece requisitos legais ou normativos para as atividades 
do processo. 
[  ] Muito clara 
[  ] Razoavelmente clara 
[  ] Pouco clara  
[  ] Obscura 
Comente a seguir a sua resposta acima, se necessário: 
 
RELACIONAMENTO: "Regulamentação é direcionador de Processo". Em que nível você acha 
que as informações geradas por esse relacionamento podem FAVORECER os PRINCÍPIOS DE 
GOVERNANÇA a seguir, em relação às ações de BPM numa organização?*Obrigatória 

Princípio de 
Governança 

(Marque um ‘X’ na coluna correspondente à sua percepção) 
(1) Pouco (2) (3) (4) Muito 

Alinhamento 
Estratégico     
Efetividade     Equidade entre 
Stakeholders     
Legitimidade     Responsabilidade / 
Prestação de Contas     
Transparência     Comente a seguir a sua resposta acima, se necessário: 

 
RELACIONAMENTO: "Regulamentação é direcionador de Projeto de BPM". 
RELACIONAMENTO: "Regulamentação é direcionador de Projeto de BPM". Como você avalia a 
CLAREZA DE DEFINIÇÃO deste Relacionamento?DEFINIÇÃO: Uma Regulamentação é um 
direcionador de um Projeto de BPM quando estabelece requisitos legais ou normativos que 
direcionam o objetivo do projeto (ex: um projeto visando à readequação de um processo a novos 
requisitos legais). 
[  ] Muito clara 
[  ] Razoavelmente clara 
[  ] Pouco clara  
[  ] Obscura 
Comente a seguir a sua resposta acima, se necessário: 
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RELACIONAMENTO: "Regulamentação é direcionador de Projeto de BPM". Em que nível você 
acha que as informações geradas por esse relacionamento podem FAVORECER os 
PRINCÍPIOS DE GOVERNANÇA a seguir, em relação às ações de BPM numa 
organização?*Obrigatória 

Princípio de 
Governança 

(Marque um ‘X’ na coluna correspondente à sua percepção) 
(1) Pouco (2) (3) (4) Muito 

Alinhamento 
Estratégico     
Efetividade     Equidade entre 
Stakeholders     
Legitimidade     Responsabilidade / 
Prestação de Contas     
Transparência     Comente a seguir a sua resposta acima, se necessário: 

 RELACIONAMENTO: "Pessoa exerce Papel de Agente Gestor de Projeto de BPM" 
RELACIONAMENTO: "Pessoa exerce Papel de Agente Gestor de Projeto de BPM". Como você 
avalia a CLAREZA DE DEFINIÇÃO deste Relacionamento?*ObrigatóriaDEFINIÇÃO: Uma Pessoa 
exerce um Papel de Agente Gestor de um Projeto de BPM quando atua como Gerente ou 
Patrocinador de um projeto de BPM. Um Gerente de Projeto de BPM é o responsável principal pela 
gestão do projeto no tocante a aspectos como: escopo, prazo, custo e qualidade sendo o responsável 
primeiro pelo sucesso do projeto (adaptado de PMBOK, 2013). Um Patrocinador de Projeto de BPM é 
responsável por dar apoio político e recursos (financeiros, humanos, materiais) para um projeto de 
BPM, resolver problemas e mudanças de escopo, aprova entregáveis e proporciona direcionamento 
de alto nível (adaptado de CBOK, 2013). 
[  ] Muito clara 
[  ] Razoavelmente clara 
[  ] Pouco clara  
[  ] Obscura 
Comente a seguir a sua resposta acima, se necessário: 
 
RELACIONAMENTO: "Pessoa exerce Papel de Agente Gestor de Projeto de BPM". Em que 
nível você acha que as informações geradas por esse relacionamento podem FAVORECER os 
PRINCÍPIOS DE GOVERNANÇA a seguir, em relação às ações de BPM numa 
organização?*Obrigatória 

Princípio de 
Governança 

(Marque um ‘X’ na coluna correspondente à sua percepção) 
(1) Pouco (2) (3) (4) Muito 

Alinhamento 
Estratégico     
Efetividade     Equidade entre 
Stakeholders     
Legitimidade     Responsabilidade / 
Prestação de Contas     
Transparência     Comente a seguir a sua resposta acima, se necessário: 
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RELACIONAMENTO: "Pessoa exerce Papel de Gestor de Processo". 
RELACIONAMENTO: "Pessoa exerce Papel de Gestor de Processo". Como você avalia a 
CLAREZA DE DEFINIÇÃO deste Relacionamento?*ObrigatóriaDEFINIÇÃO: Uma Pessoa exerce 
Papel de Gestor de Processo quando é responsável por coordenar e gerenciar o desempenho de um 
processo no dia a dia e liderar iniciativas de melhoria de processos (adaptado de CBOK, 2013). 
“Dono do Processo” é outra denominação comumente utilizada com o mesmo significado de “Gestor 
do Processo”. 
[  ] Muito clara 
[  ] Razoavelmente clara 
[  ] Pouco clara  
[  ] Obscura 
Comente a seguir a sua resposta acima, se necessário: 
 RELACIONAMENTO: "Pessoa exerce Papel de Gestor de Processo". Em que nível você acha 
que as informações geradas por esse relacionamento podem FAVORECER os PRINCÍPIOS DE 
GOVERNANÇA a seguir, em relação às ações de BPM numa organização?*Obrigatória 

Princípio de 
Governança 

(Marque um ‘X’ na coluna correspondente à sua percepção) 
(1) Pouco (2) (3) (4) Muito 

Alinhamento 
Estratégico     
Efetividade     Equidade entre 
Stakeholders     
Legitimidade     Responsabilidade / 
Prestação de Contas     
Transparência     Comente a seguir a sua resposta acima, se necessário: 

 
RELACIONAMENTO: "Ciclo de BPM guia Projeto de BPM" 
RELACIONAMENTO: "Ciclo de BPM guia Projeto de BPM". Como você avalia a CLAREZA DE 
DEFINIÇÃO deste Relacionamento?*ObrigatóriaDEFINIÇÃO: o Ciclo de BPM guia um Projeto de 
BPM na medida em que as etapas do projeto correspondam às fases do ciclo de BPM. Isto é: um 
projeto guiado por um ciclo de BPM terá etapas como: “planejamento”, “análise do processo atual (AS 
IS)”, "redesenho do processo (TO BE)", "implementação do processo",... conforme o ciclo de BPM 
adotado. [  ] Muito clara 
[  ] Razoavelmente clara 
[  ] Pouco clara  
[  ] Obscura 
Comente a seguir a sua resposta acima, se necessário: 
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RELACIONAMENTO: "Ciclo de BPM guia Projeto de BPM". Em que nível você acha que as 
informações geradas por esse relacionamento podem FAVORECER os PRINCÍPIOS DE 
GOVERNANÇA a seguir, em relação às ações de BPM numa organização?*Obrigatória 

Princípio de 
Governança 

(Marque um ‘X’ na coluna correspondente à sua percepção) 
(1) Pouco (2) (3) (4) Muito 

Alinhamento 
Estratégico     
Efetividade     Equidade entre 
Stakeholders     
Legitimidade     Responsabilidade / 
Prestação de Contas     
Transparência     Comente a seguir a sua resposta acima, se necessário: 

 
 
 

Avalie a Abrangência Conceitual do Modelo 
Foram apresentadas as dimensões conceituais de: PROCESSO, PROJETO DE BPM, 

OBJETIVO ORGANIZACIONAL, SERVIÇO, REGULAMENTAÇÃO, PAPÉIS & PESSOAS, e CICLO 
DE BPM. Em seguida foram apresentados uma séria de relacionamentos envolvendo estas 
dimensões. Por favor, avalie a seguir a ABRANGÊNCIA CONCEITUAL do modelo. 

  
Numa perspectiva de Governança em BPM, quais OUTRAS DIMENSÕES conceituais 

você acha que deveriam ser incluídas no modelo? 
 

Numa perspectiva de Governança em BPM, quais OUTROS RELACIONAMENTOS 
entre as dimensões você acha que deveriam ser representados no Modelo? 
  



 
I. APÊNDICE –

MODELO BPMG NA ORGAN
DE CASO

Este apêndice ilustra a documentação do trabalho de aplicação do Modelo BPMG na 
organização do Estudo de Caso, conforme referido no Capítulo 6, Seção
foi copiado de documento que consta no acervo de informações do Escritório de Processos da 
organização. Por questão de sigilo, foram omitidos aqui referências explícitas à organização 
bem como aos nomes de pessoas, originalmente contidas 
 
Instanciação Modelo BPMG 
Fase: Iniciação 
 
INTRODUÇÃO 

 
Este estudo tem como objetivo instanciar o Ciclo de Gestão de Governança proposto 

acima. Em reunião inicial, ficou acordado que para o primeiro ciclo de trabalho nos 
concentraríamos nas duas primeiras atividades Iniciação e Adaptação e Instanciação do 
Modelo Conceitual de Governança em BPM.

 A atividade Iniciação está desdobrada em três atividad
trabalho, Planejamento e Realização do Diagnóstico Inicial.  

Figura I.1 Ciclo de Processos de Governança

– REGISTROS DA APLICAÇÃO DO 
MODELO BPMG NA ORGANIZAÇÃO
DE CASO 

Este apêndice ilustra a documentação do trabalho de aplicação do Modelo BPMG na 
organização do Estudo de Caso, conforme referido no Capítulo 6, Seção
foi copiado de documento que consta no acervo de informações do Escritório de Processos da 
organização. Por questão de sigilo, foram omitidos aqui referências explícitas à organização 
bem como aos nomes de pessoas, originalmente contidas no texto. 

Instanciação Modelo BPMG -v1 

Este estudo tem como objetivo instanciar o Ciclo de Gestão de Governança proposto 
reunião inicial, ficou acordado que para o primeiro ciclo de trabalho nos 

concentraríamos nas duas primeiras atividades Iniciação e Adaptação e Instanciação do 
Modelo Conceitual de Governança em BPM. 

A atividade Iniciação está desdobrada em três atividades: Definição do grupo de 
trabalho, Planejamento e Realização do Diagnóstico Inicial.   

Ciclo de Processos de Governança 
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ÃO DO 
IZAÇÃO DO ESTUDO 

Este apêndice ilustra a documentação do trabalho de aplicação do Modelo BPMG na 
organização do Estudo de Caso, conforme referido no Capítulo 6, Seção 6.6. O texto a seguir 
foi copiado de documento que consta no acervo de informações do Escritório de Processos da 
organização. Por questão de sigilo, foram omitidos aqui referências explícitas à organização 

Este estudo tem como objetivo instanciar o Ciclo de Gestão de Governança proposto 
reunião inicial, ficou acordado que para o primeiro ciclo de trabalho nos 

concentraríamos nas duas primeiras atividades Iniciação e Adaptação e Instanciação do 
es: Definição do grupo de 
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Como o estudo também visa uma análise crítica do modelo proposto, foi tomada a 
liberdade de alterar a ordem dos fatores. Foi definido que o Planejamento seria realizado após 
o Diagnóstico Inicial.  Todas as impressões estão sendo registradas em um Diário para uma 
posterior análise. Tais registros são fundamentais para a tese de André. 
 
Atividade:  1.1.  Definição de Grupo de Trabalho 
1.1.1 Comitê:  
(Integrado pelo Gerente do Escritório de Processos, e pelo Coordenador do Grupo de Pesquisa 
em BPM que presta apoio ao EPROC) 
 
1.1.2 Grupo de Trabalho 
(Integrado por um gerente de projetos de BPM e dois estagiários do Escritório de Processos) 
 
 
Atividade:  1.3.  Realizar Diagnóstico Inicial de Governança em BPM. 

 
 

1.3.1 Apresentação entrevistados 
 
 Para realização do diagnóstico inicial  foram necessárias entrevistas depois, 

transcritas - quando necessário pelos seguintes stakeholders: 
 

1. Perspectiva da Arquitetura dos Processos – G.V. 
2. Alinhamento das Ações de Melhoria dos Processos com os Requisitos condicionantes 

de BPM – G.M. 
3. Perspectiva do Ciclo de Gerenciamento dos Processos de Negócio – I.J. 
4. Perspectiva da Estrutura Organizacional, Agentes e Papéis – G.M. 
5. Perspectiva da Maturidade da Governança em BPM – L.A. 
6. Perspectiva dos Processos, Papéis e Direcionadores da Governança – G.M. 

 
1.3.2  Diagnóstico Inicial 
 
Perspectiva da Arquitetura dos Processos 

- Cadeia de Valor 
Existe uma Cadeia de Valor, ainda em construção, que abrange todos os processos de 
negócio, de suporte e gerenciais, tendo como foco os processos de negócio. O relacionamento 
entre processos, serviços/produtos e clientes ocorre quando os processos entregam 
produtos/serviços aos clientes. Foco nos processos de negócio, especialmente os de 
controle externo.  
 
Alinhamento das Ações de Melhoria dos Processos com os Requisitos condicionantes de 
BPM 
A organização possui um plano estratégico bem definido que direciona as ações do 
EPROC. A partir dos objetivos estratégicos são escolhidas as prioridades dos processos a 



221 
 

serem melhorados.  A organização não é submetida a nenhum órgão superior que possa 
vir a direcionar as ações de BPM na organização. 
 
Perspectiva do Ciclo de Gerenciamento dos Processos de Negócio 
Existe uma metodologia baseada em autores e principalmente da Elogroup onde o Ciclo de 
Melhoria está bem definido e documentado no Manual de Gestão de Processos com as fases: 
Planejamento, Modelagem do Processo Atual, Análise do Processo, Desenho do Processo 
Proposto, Implementação do Processo e Monitoramento e Controle.  Embora esteja bem 
definida, não houve um instanciamento de todas as fases. Resta a de Monitoramento e 
Controle que está prevista para Dezembro/2015. Há uma iniciativa de revisão da metologia 
para as fases já executadas. 
 
 
 
 
Perspectiva da Estrutura Organizacional, Agentes e Papéis 
A estrutura da organização é bem definida. Pode ser alterada por normativo; Há 
possibilidade de criação de grupos de trabalhos específicos e temporários com membros de 
diversos setores da organização para um determinado fim. 
 
 
Perspectiva da Maturidade da Governança em BPM 
Existe uma modelo teórico  baseado na literatura que está registrado no  Manual de BPM 
do EPROC. Porém houve apenas uma descrição e não houve um trabalho de instanciação. 
Não há uma adaptação deste estudo teórico para a realidade da organização.  
Existe uma percepção por parte de um membro do comitê que o EPROC se encontra no 
Nível 2, baseado no modelo teórico. Porém não há indicadores definidos que possam 
assegurar esta percepção.  Existem divergências de visão entre o Comitê sobre como efetivar 
o modelo na organização e uma necessidade de alinhar qual a linha de atuação para definição 
de maturidade. 
Também existe no Manual BPM o Portfólio de Serviços. Os serviços do escritório estão 
bem definidos e foram fechados na Fase 1 da implantação do EPROC na organização. Os 
serviços do escritório atualmente encontram em processo de revisão onde estão sendo 
acrescentados novos e pode servir de base para definição de um modelo de evolução do 
EPROC. 
 
 
Perspectiva dos Processos, Papéis e Direcionadores da Governança 
Os processos de governança estão bem definidos e podem ser visualizados no framework de 
funcionamento do EPROC. Os papéis de governança também estão definidos.  
 
1.3.3 Reunião de Apresentação do Diagnóstico Inicial 

Foi apresentado para os integrantes do Comitê o Diagnóstico inicial e definidas as 
perspectivas que serão tratadas como prioridades (Perspectiva da Arquitetura dos Processos e 
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Perspectiva do Alinhamento das Ações de Melhoria dos Processos com os Requisitos 
condicionantes de BPM). Estas foram escolhidas por estarem mais maduras  dentro da 
iniciativa em relação as demais e forneceriam melhores insumos.  

 
 
Atividade:  1.2.  Planejamento da Implementação do BPMG. 
 
1.2.1 Definição do Escopo do trabalho 
 
1.2.1.1 Perspectiva da Arquitetura dos Processos 
Releitura do modelo BPMG. 
Fazer a adaptação do modelo. 
Fazer construção do repositório 
Analisar cadeia de valor. 
Observar proposta de valor da Organização. 
Inserir no Repositório. 
 
1.2.1.2 Perspectiva do Alinhamento das Ações de Melhoria dos Processos com os 
Requisitos condicionantes de BPM 
Releitura do modelo BPMG. 
Fazer a adaptação do modelo. 
Fazer construção do repositório. 
Leitura e análise do documento Fluxo de Relacionamento. 
Leitura e análise do Plano Estratégico da Organização. 
Observar proposta de valor da Organização. 
Inserir no Repositório. 
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1.2.2 Calendário de Atividades 
 
Descrição Prazo 
1. Inicialização 1.1 Definição de Grupo 

de Trabalho 
 21/08/2015 

1.2 Realização do 
Diagnóstico Inicial 

 08/09/2015 

1.3 Planejamento  14/09/2015 

2. Adaptar e Instanciar 
Modelo Conceitual de 
Governança em BPM 

2.1  Adaptar o  modelo 
 

- Estabelecer 
definições de 
referência para 
Governança 
Corporativa / 
Governança em 

BPM; 
 

-  Estabelecer os 
objetivos 
específicos da 
governança de 
BPM na 
organização; 

 
- Selecionar 

elementos do 
modelo a serem 
implantados; 

 
-  Adaptar e 

documentar a 
definição dos 
Elementos de 
Governança a 
serem usados na 

            organização. 
 

17/09/2015 

 2.2  Avaliação do modelo 
composto. 
 

- Reunião com 
Comitê para 
avaliação. 

18/09/2015 

2.3 Implementar 
artefatos de informação 
do modelo. 

- Povoamento 
- Validação 

 
  

21/09/2015 
22/09/2015 

2.4 Estabelecer comitê 
de governança e grupo 
de avaliadores. 

 30/09/2015 
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1.2.3 Orçamento e recursos financeiros necessários 
Nesse primeiro ciclo não serão utilizados recursos financeiros específicos. 
 
 
QUESTÕES PARA ENTREVISTAS DE OBTENÇÃO DE DIAGNÓSTICO INICIAL. 
(Todas foram gravadas e se encontram na pasta Áudios Entrevistas) 
2.3.1         Perspectiva da Arquitetura dos Processos 
 

1) Quais são os Processos a serem Governados? 
Comentário: Sugeriu-se em entrevista a alteração da palavra "Governados" para 
"Gerenciados", pois representa melhor o que o EPROC faz (gerencia os processos). 

 
R: Todos os processos de negócio (controle externo), de suporte (gestão de pessoas, 
gestão da comunicação, gestão da informação...) e gerenciais (gestão administrativa e 
fiscal). Os processos que não se limitam apenas a uma determinada área (documentação 
de ferramenta, da área de TI, por exemplo).  

 
2) Como os Processos estão classificados na Cadeia de Valor? 

 
R: Os processos estão classificados como descrito na resposta acima: processos de 
negócio, de suporte e gerenciais, tendo como foco os processos de negócio. Não foi 
seguido nenhum padrão para a construção da Cadeia de Valor, devido à dificuldade de se 
encontrar uma metodologia que desse suporte à sua construção (foi levado em 
consideração o modelo de Luciana).  

 
3) Como os Processos se relacionam com os Serviços ou Produtos entregues aos 

Clientes? 
 

R: Primeiramente foi realizado um mapeamento dos clientes, através da visão sistêmica 
de cada processo, depois foram analisados os produtos e serviços também através da 
visão sistêmica de cada processo. O relacionamento ocorre quando os processos entregam 
produtos/serviços aos clientes. 

 
2.3.2         Perspectiva do Alinhamento das Ações de Melhoria dos Processos com os 
Requisitos condicionantes de BPM 
 

1) Quais são as necessidades organizacionais que requerem ações de melhoria de 
processos? 

 
R: Recebe as diretrizes da estratégia. A partir do objetivo estratégico, é escolhido o 

processo que mais impacta neste respectivo objetivo. Existe o alinhamento da 
estratégia com as ações do escritório de processos. Através de auditorias internas, 
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alguns processos internos também são passados para o escritório. “Desdobrar a 
estratégia em processos e trabalhar demandas”.  

 
2) Quais necessidades organizacionais devem ser levadas em conta na priorização de 

ações de melhoria de processos? 
 

R: os objetivos estratégicos são priorizados na alta administração e passados para o 
escritório de processos.  
 

3) Quais são os requisitos normativos a serem levados em conta em ações de melhoria de 
processos? 

 
 R: As melhorias de processo implicam em mudanças de normativo. A Organização não é 

obrigada a seguir nenhuma regra do executivo. As atribuições da Organização vêm da 
constituição federal. Mas, caso a Organização venha aderir algum normativo, terá 
impacto. 

 
2.3.3         Perspectiva do Ciclo de Gerenciamento dos Processos de Negócio 
 
 
      0) Existe uma metodologia? 

R: Sim Existe 
  

1) Quais são as atividades de BPM e como elas se inter-relacionam? 
Comentário: Não está claro na pergunta o que se refere as atividades de BPM. 
R: Planejamento -  Modelagem As-Is - Análise -  Melhoria - Implantação  - 
Monitoramento -  

 
2) Dada uma determinada necessidade de melhoria de processo, que ações padrão devem 

ser conduzidas para realização da melhoria? 
.  

3) Como um processo deve ser gerenciado e continuamente melhorado? 
 

4) Dada uma determinada ação de melhoria de processo, em que fase do ciclo de BPM 
ela se encontra? 

Comentário: Verificar relação com Ação de Melhoria com Ciclo BPM. 
Existe uma metodologia baseada em autores e principalmente da Ellogroup onde o  Ciclo 
de Melhoria está bem definido e documentado no Manual de Gerenciamento de 
Processos. Embora esteja bem definida, não temos nenhum processo  executando as fases 
pós implementação. Está previsto para Dezembro/2015. Há uma iniciativa de revisão da 
metologia para as fases já executadas baseado em experiências.  
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2.3.4         Perspectiva da Estrutura Organizacional, Agentes e Papéis 
 

1) Em quais papéis (de BPM ou de governança) uma pessoa pode atuar? Em quais ela 
atua? 

 
2) Dado um determinado elemento governado (exemplo: um processo, ou um projeto de 

melhoria de processos) quem responde pela prestação de contas desse elemento? 
 

3) Uma pessoa trabalha em qual Unidade Organizacional e é parte de quais equipes? 
Comentário: Validar qual a intenção. Quão flexível a organização é para que pessoas de 
uma área trabalhe em equipes diferentes. 

 
4) Que unidades organizacionais e equipes compõem a Organização ou subáreas da 

organização? 
Comentário: Validar qual a intenção. Quão flexível a organização é para que pessoas de 
uma área trabalhe em equipes diferentes. 

 
 
2.3.5         Perspectiva da Maturidade da Governança em BPM 
  

1) Quais são os estágios aconselhados para a governança dos processos da organização? 
 

2) Dado um estágio de governança definido, quais são os requisitos necessários que a 
gestão de um processo deve atender para atingir aquele estágio de governança? 

 
3) Dado um determinado processo da organização, qual o seu estágio de governança?  

  
Comentários: Perguntas serviram bem como guia para coleta de dados necessários para 
análise. Por estar num trabalho mais operacional, as questões ligadas à Governança não 
foram bem atendidas. JG,  03 - 09 -2015. 

 
 
2.3.6         Perspectiva dos Processos, Papéis e Direcionadores da Governança 
 

1) Quais são os processos da governança? Quais os papéis previstos nesses processos? 
 

R: Gestão de Portfólios de Projetos de BPM, Gestão da Cadeia de Valor, Gestão do 
Conhecimento em BPM, Gestão da Comunicação em BPM e Evolução da Iniciativa. Os 
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papéis já estão definidos (já estão no manual de processos - analista, gerente do escritório, 
documentador, patrocinador). 

 
2) Quais são os objetos da governança (elementos governados)? 

 
R: São os projetos de processos pelo modelo. Os processos internos e os processos 

organizacionais e os projetos de BPM. Os elementos governados são atividades, ações 
de BPM, estrutura organizacional, processo de tomada de decisão, alinhamento 
estratégico, (portfólio, ações e processos). Os direcionadores são objetivos 
organizacionais, política corporativa, regulamentação, princípios de governança. 
Ainda não foi disseminado o conhecimento e a importância (noção) de governança na 
DGG. A iniciativa vem de Breno, não existe um órgão que regulamenta ou ordena 
essa questão da disseminação da governança. 

 
3) Quais são os elementos direcionadores da governança? 

 
R: Os direcionadores são objetivos organizacionais, política corporativa,  regulamentação, 

princípios de governança. 
 
2.3.6         Introdução 
 
1) O que os atores organizacionais entendem por governança? E governança em BPM? 
 
2) Existe uma demanda explícita por Governança? E governança em BPM? Se sim, quem 
demanda? Com que objetivo? Quem participa? 
 
3) Que aspectos de Modelo BPMG são realizados na organização? De que forma?  
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Fase: Adaptar e Instanciar Modelo Conceitual de Governança em BPM 
 
INTRODUÇÃO 
 
 
Atividade 2.1 - Adaptar o  modelo 
 
2.1.1 - Estabelecer definições de referência para Governança Corporativa / Governança em 
BPM; 
Comentário: Definições de referência já existem baseados no modelo BPMG. 
 
2.1.2 - Estabelecer os objetivos específicos da governança de BPM na organização; 
Comentário: Existe uma definição adhoc na organização. Um conhecimento tácito que 
necessita ser transformado em conhecimento explícito e formalizado. 
 
2.1.3 - Selecionar elementos do modelo a serem implantados; 
 
2.1.4 - Adaptar e documentar a definição dos Elementos de Governança a serem usados na 
            organização. 
Comentário: A partir da instanciação do modelo e adaptação. Ao encontrar lacunas 
consideradas importantes, surgiu a necessidade de geração de backlog para posterior 
adaptação e inserção no roadmap. 
 
 



 
Perspectiva de Arquitetura de Processos (Pág 77)

 
 
Item 
Processo 

Atividade do Processo 

Arquitetura do Processo 

Suporte 

Chave 

Perspectiva de Arquitetura de Processos (Pág 77)

Definição 
É um conjunto de atividades interdependentes, ordenadas no tempo e 
espaço de forma encadeada, que ocorrem como resposta a eventos e que 
possui um objetivo, início, fim, entradas e saídas bem definidos. Essas 
atividades são geralmente interfuncionais ou interorganizacionais que 
trabalham juntas para criar um produto ou serviço final.
 
Atividades são apresentadas no contexto da sua relação entre si pa
proporcionar uma visão da sequência e do fluxo. Isso inclui um conjunto 
definido de atividades ou comportamentos realizados por humanos, 
sistemas ou uma combinação dos dois e têm um ou mais resultados que 
podem levar ao fim do processo ou uma entrega (
processo. 
É o conjunto de tarefas necessárias para entregar uma parte específica e 
definível de um produto ou serviço. (Adaptado de ABPMP, 2013e).
Define processos chaves (primários), de suporte e de 
organização, bem como a correlação desses processos a fluxos de 
trabalho e atividades necessários para a entrega de um produto ou 
serviço. Define também o inter-relacionamento entre processos e o 
relacionamento de processos com clientes e partes interessadas.
Processo que agrupa atividades de apoio aos Processos Chaves da 
Organização, e que agrega valor de forma indireta ao produto ou serviço 
entregue aos clientes finais. 
É todo aquele processo que diz respeito às atividades centrais ao  
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É um conjunto de atividades interdependentes, ordenadas no tempo e 
espaço de forma encadeada, que ocorrem como resposta a eventos e que 

objetivo, início, fim, entradas e saídas bem definidos. Essas 
atividades são geralmente interfuncionais ou interorganizacionais que 
trabalham juntas para criar um produto ou serviço final. 
Atividades são apresentadas no contexto da sua relação entre si para 
proporcionar uma visão da sequência e do fluxo. Isso inclui um conjunto 
definido de atividades ou comportamentos realizados por humanos, 
sistemas ou uma combinação dos dois e têm um ou mais resultados que 
podem levar ao fim do processo ou uma entrega (handoff) a outro 

É o conjunto de tarefas necessárias para entregar uma parte específica e 
definível de um produto ou serviço. (Adaptado de ABPMP, 2013e). 

te e de estratégia de uma 
organização, bem como a correlação desses processos a fluxos de 
trabalho e atividades necessários para a entrega de um produto ou 

relacionamento entre processos e o 
ientes e partes interessadas. 

Processo que agrupa atividades de apoio aos Processos Chaves da 
Organização, e que agrega valor de forma indireta ao produto ou serviço 

É todo aquele processo que diz respeito às atividades centrais ao  



 

De Estratégia 

Entregável ao Cliente 

Serviço 

 
 
 
 
 
Fatores Direcionadores 

 
 
 

negócio da organização e que adicionam valor diretamente ao Produto 
ou Serviço entregue aos clientes finais. 
Aquele que agrupa atividades que buscam garantir
de processos (Chave ou de suporte) estejam atingindo seus objetivos. 
“Processo de Gestão” é outra denominação também encontrada na 
literatura com o mesmo significado (ABPMP, 2013; Cap 2, pag 60).
É um serviço ou produto consumido por um cliente da organização, e ao 
qual um ou mais processos de negócio agregam valor, considerando a 
cadeia de valor de processos que gera o serviço ou produto.
 
Comentário: Valor é entregue por meio de um serviço na cadeia de 
valor. Crítica: Relacionamento entre Serviço e Valor existe? Se não 
existir, Seria uma lacuna do modelo? 
Não há claramente uma relação entre serviço e valor, no modelo.
É um meio de fornecer valor a clientes, facilitando a obtenção de 
resultados ou atendimento de necessidades requeridas por eles, sem que 
tenham que arcar com a propriedade de determinados custos e riscos 
inerentes à realização do serviço. (definição adaptada de AXELOS 
(2012)). Pode ser interno ou externo. 
 
Comentário: A noção de “serviço” existe na organização, 
está formalizada. Devemos considera-la na instanciação? Não há uma 
definição dos serviços. Não foi feito um mapeamento entre processos e 
serviços. Não há sequer a identificação de serviços. 
consciência da necessidade e importância. 
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negócio da organização e que adicionam valor diretamente ao Produto 

Aquele que agrupa atividades que buscam garantir que os demais tipos 
de processos (Chave ou de suporte) estejam atingindo seus objetivos. 
“Processo de Gestão” é outra denominação também encontrada na 
literatura com o mesmo significado (ABPMP, 2013; Cap 2, pag 60). 

por um cliente da organização, e ao 
qual um ou mais processos de negócio agregam valor, considerando a 
cadeia de valor de processos que gera o serviço ou produto. 
Comentário: Valor é entregue por meio de um serviço na cadeia de 

ento entre Serviço e Valor existe? Se não 
Não há claramente uma relação entre serviço e valor, no modelo. 
É um meio de fornecer valor a clientes, facilitando a obtenção de 

des requeridas por eles, sem que 
tenham que arcar com a propriedade de determinados custos e riscos 
inerentes à realização do serviço. (definição adaptada de AXELOS 

Comentário: A noção de “serviço” existe na organização, porém não 
la na instanciação? Não há uma 

definição dos serviços. Não foi feito um mapeamento entre processos e 
serviços. Não há sequer a identificação de serviços. Embora se tenha 
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Item Definição 
Objetivo Organizacional É um resultado requerido por uma organização para garantir 

que o seu propósito seja atendido. Um objetivo 
organizacional pode ser relacionado a um determinado nível 
de gestão da organização: estratégico, tático ou operacional, 
sendo que um objetivo de mais alto nível pode ser 
desdobrado em objetivos mais específicos de níveis 
inferiores. 

Mudanças em 
Regulamentação 

Mudanças nas leis, normas (internas ou externas), regras e 
requisitos legais que a organização deve cumprir. No 
Modelo BPMG uma Regulamentação dá origem a requisitos 
normativos a serem atendidos pelos Processos e ações de 
melhoria do processo. 

Entregáveis (Clientes 
Internos) 

A partir do momento que o escritório começa a entregar seus 
processos melhorados para os usuários, surgem novas 
medidas e necessidades de melhoria. 
 
Comentário: Feedback clientes internos, Clientes externos 
não estão sendo ouvidos (Feedback). 

Ações de Melhoria Representam uma iniciativa de melhoria em um processo da 
organização. Ações de Melhoria de processo realizam a ideia 
de melhoria contínua que é inerente à prática de BPM. 

Ação Simples É um esforço de curto prazo e baixa complexidade 
empreendido para criar um único produto, serviço ou 
resultado relacionado a melhoria de um processo. 

Programa É um conjunto de projetos de melhoria de processo 
relacionados, gerenciados de forma coordenada para obter 
benefícios e controles que não estariam disponíveis se eles 
fossem gerenciados individualmente. 

Projeto É um esforço temporário empreendido para criar um único 
produto, serviço ou resultado relacionado a melhoria de um 
processo. Projeto de Melhoria de Processo se diferencia de 
uma Ação Simples de Melhoria de Processo por ter um 
escopo mais complexo, e prazo e custo maiores. 

Portfólio de Ações de 
Melhoria 

Pode ser entendido como um banco de dados ou documento 
estruturado usado para gerenciar ações de melhoria e 
projetos de melhoria de processos de negócio durante todo o 
seu ciclo de vida. O portfólio é usado para coordenar os 
projetos e garantir que atendam aos seus objetivos de 
maneira oportuna e com custo eficaz. 
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Processo É um conjunto de atividades interdependentes, ordenadas no 
tempo e espaço de forma encadeada, que ocorrem como 
resposta a eventos e que possui um objetivo, início, fim, 
entradas e saídas bem definidos. Essas atividades são 
geralmente interfuncionais ou interorganizacionais que 
trabalham juntas para criar um produto ou serviço final. 
 
Atividades são apresentadas no contexto da sua relação entre 
si para proporcionar uma visão da sequência e do fluxo. Isso 
inclui um conjunto definido de atividades ou 
comportamentos realizados por humanos, sistemas ou uma 
combinação dos dois e têm um ou mais resultados que 
podem levar ao fim do processo ou uma entrega (handoff) a 
outro processo. 

 
Atividade 2.2  -  Avaliação do modelo composto. 
2.2.1 - Reunião com Comitê para avaliação. 
 
Houve a reunião no dia 25 de Setembro com as representantes do comitê do EPROC. O 
modelo foi apresentado e validado. Houve a definição dos serviços que o Tribunal presta para 
seus clientes externos: Fiscalizadão das contas publicas e Orientação de como as entidades 
devem proceder na gestão pública. E os valores deveriam estar ligados aos objetivos 
organizacionais, não aos serviços como se havia pensado.  
 
 
Atividade 2.3 Implementar artefatos de informação do modelo. 
Comentário: Foi criado um repositório em planilha eletrônica inter-relacionando 
informações dos elementos trabalhados 
 
Atividade 2.4 Estabelecer comitê de governança e grupo de avaliadores. 
A ser realizada em novo ciclo de instanciação do Modelo. 
 
Conclusão 
 
Cadeia de Valor e Serviços do EPROC ainda estão imaturos. Isso pode ter deixado algumas 
lacunas durante a instanciação do modelo. Discutir esses tópicos no novo direcionamento do 
Projeto Cadeia de Valor. 


