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Resumo 

Na busca por agilidade, economia e qualidade em seus processos, um número 

crescente de empresas tem adotado técnicas de Gerenciamento de Processos de 

Negócios (do original em inglês: Business Process Management - BPM), já que esta 

permite que a organização torne seus processos mais eficientes, com maior precisão, 

rapidez, flexibilidade e qualidade. No entanto, mesmo gerenciados, os processos 

podem enfrentar riscos que podem causar forte impacto sobre os objetivos da 

organização se estes riscos não forem gerenciados de forma apropriada. Como o 

gerenciamento de riscos demanda recursos e a execução de várias atividades 

(entrevistas, análises, reuniões etc.) que também são demandados pelo BPM, a 

integração destes dois campos tem sido tema de pesquisa frequente nos últimos anos. 

Um problema com os trabalhos existentes, no entanto, é que as atividades de 

gerenciamento de riscos propostas são aplicadas apenas a algumas fases do ciclo de 

vida BPM. Esta dissertação teve como objetivo construir e avaliar uma metodologia 

para realizar o gerenciamento de riscos em processos de negócios de forma integrada 

com o ciclo de vida BPM. A metodologia, chamada R-BPM, é composta por um 

conjunto de fases e uma ferramenta de apoio. Ela é inspirada na estrutura de 

gerenciamento de riscos do COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission) e foi construída através da abordagem de Design Science 

Research, que envolve um ciclo iterativo de construção e avaliação. Para avaliar a 

metodologia e a ferramenta de software construída para apoiá-la, foi realizado um 

estudo de caso em uma organização pública. Os artefatos foram avaliados através de 

grupos focais e surveys com especialistas da organização. Os resultados mostraram 

que a metodologia R-BPM, além de permitir que as atividades relacionadas à gestão 

de riscos sejam executadas em conjunto com o ciclo de vida BPM, permite também 

compartilhar a responsabilidade pelos riscos e fornecer melhores condições para os 

analistas e donos dos processos avaliá-los. Como a metodologia foi utilizada para 

resolver um problema do mundo real na organização estudada, esta pesquisa também 

contribuiu para a disseminação de conhecimento acadêmico para o mercado. 

Palavras-chave: Gerenciamento de Riscos. Gerenciamento de Processos de 

Negócios. Gerenciamento de Processos de Negócios Consciente dos Riscos. 



 

 

Abstract 

In search for agility, economy and quality in their processes, an increasing number of 

companies have adopted techniques of Business Process Management (BPM), as this 

allows the organization make its processes more efficient with greater precision, 

speed, flexibility and quality. However, even when managed, processes may face risks 

that can cause strong impact on the organization's goals if these risks are not managed 

appropriately. As risk management requires resources and the execution of many 

activities (interviews, analysis, meetings and so on) which are also demanded by BPM, 

the integration of these two fields has been a research theme frequent in recent years. 

A problem with existing works, however, is that the risk management activities 

proposed are applied only to some phases of the BPM lifecycle. This work aimed to 

construct and evaluate a methodology to manage risks of business processes 

integrated with the BPM lifecycle. The methodology, called R-BPM, is composed of a 

set of phases and a supporting tool. It is inspired by the COSO (Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) risk management structure 

and was built by Design Science Research strategy, which involves an iterative cycle 

of construction and evaluation. To evaluate the methodology and the software tool built 

to support it, we conducted a case study in a public organization. The artifacts were 

assessed through focus groups and surveys with the organization's experts. The 

results showed that the R-BPM allows the activities related to risk management can 

now be implemented together with the BPM lifecycle, as well as shares responsibility 

for the risks and provides better conditions for process owners evaluate them. As the 

methodology was used to solve a real-world problem in the organization studied, this 

research also contributed to the dissemination of academic knowledge to market. 

Keywords: Risk Management. Business Process Management. Risk-Aware Business 

Process Management.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Este capítulo relata as principais motivações para a realização deste 

trabalho, sua justificativa, questões de pesquisa, lista os objetivos de pesquisa 

almejados e, finalmente, mostra como está estruturado o restante da presente 

dissertação. 
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1.1 Motivação 

 A evolução das estruturas de mercado, resultante da globalização, e a 

consequente queda de barreiras alfandegárias somadas ao forte crescimento da 

Internet e do comércio eletrônico fizeram com que a concorrência das empresas 

crescesse de uma forma até então inimaginável. Essas transformações têm tornado 

os clientes mais exigentes quanto aos preços, prazos e qualidade dos produtos e 

serviços que recebem, obrigando as empresas a melhorarem seus processos de 

negócios. 

 Com a operacionalização das técnicas e conceitos da abordagem de 

Gerenciamento de Processos de Negócios (do original em inglês: Business Process 

Management - BPM) é possível que uma organização torne seus processos mais 

eficientes, com maior precisão, rapidez, flexibilidade e qualidade (HAMMER, 2010). 

Por isso, BPM tem sido adotado por um número crescente de empresas. No entanto, 

mesmo tendo seus processos gerenciados e já usufruindo dos benefícios obtidos com 

BPM, as organizações podem enfrentar incertezas nas atividades de seus processos 

que podem causar forte impacto sobre seus objetivos. Eventos adversos e impactos 

associados são comumente conhecidos como riscos.  

 Qualquer atividade organizacional está sujeita a riscos, tais como: prazos 

não cumpridos, custos excedendo o que foi planejado, fraudes, falhas tecnológicas, 

desastres naturais, incertezas do mercado, falência de clientes, entre outros. A 

interrupção das operações dos negócios devido à concretização de algum risco em 

seus processos pode se tornar uma grande ameaça para a organização e afetar seus 

objetivos estratégicos (HAGGAG; KHEDR2; MONTASSER, 2015). Uma vez que os 

processos de negócios de uma organização estão expostos a diferentes tipos de 

riscos o tempo todo, é necessário um mecanismo que permita tratá-los. 

 Para mostrar a importância do gerenciamento de riscos em processos de 

negócio, Baldam (2014) apresenta o seguinte exemplo: 

Ao fazer um piloto de um processo, imagine que a probabilidade de um 
resultado não satisfatório seja considerada baixa pela organização, cerca de 
um por cento (1%). Imagine ainda que, mesmo assim, este processo seja 
implantado. Agora, imagine que, ao colocar este processo no ar, via web, 
você tenha 50.000 transações por mês. Isto indica, então, que será 
necessário resolver 500 não conformidades por mês (o equivalente a cerca 
de uma não conformidade a cada 20 minutos durante os dias úteis, sem 
contar com aspectos sazonais), podendo gerar prejuízos de tempo e dinheiro 
para a organização (BALDAM, 2014, p.261). 
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 A organização terá pessoas e dinheiro suficientes para resolver problemas 

nessa velocidade? Tamanha é a importância do gerenciamento de riscos em 

processos de negócios que a integração desses dois campos tradicionalmente 

separados, Gerenciamento de Riscos e Gerenciamento de Processos de Negócio, 

tem sido tema de pesquisa frequente nos últimos anos. Alguns autores que têm 

realizado pesquisas na área incluem: Haggag, Khedr e Montasser (2015), Haggag, 

Khedr e Montasser (2015), Betz, Hickl e Oberweis (2011), Weiss e Winkelmann, 

(2011), Cope et al. (2010), Conforti et al. (2011), Wickbold et al. (2011). Esta 

integração tem sido tratada pelos pesquisadores como Gerenciamento de Processos 

de Negócios Consciente dos Riscos (do original em inglês: Risk-Aware Business 

Process Management - R-BPM) (HAGGAG; KHEDR2; MONTASSER, 2015; SURIADI 

et al., 2014). 

 Um problema com os trabalhos existentes, no entanto, é que as atividades 

de gerenciamento de riscos propostas nessas pesquisas são aplicadas apenas a 

algumas fases do ciclo de vida BPM e, em muitos casos, não são realizadas todas as 

atividades necessárias ao gerenciamento de riscos. Sienou et al. (2010), Betz et al. 

(2011), Weiss e Winkelmann (2011), Cope et al. (2010) e Rotaru et al. (2009) por 

exemplo, propõem para a fase de modelagem do processo, a definição de artefatos 

para comunicar os riscos através de modelos de processos de negócios. Jallow et al. 

(2007) e Fenz e Neubauer (2009) propõem técnicas para analisar e avaliar os riscos 

com relação à probabilidade de ocorrência e impacto também nas fases iniciais do 

ciclo de vida BPM. Conforti et al. (2011) têm realizado pesquisas para identificar riscos 

durante a fase de execução dos processos de negócios e Wickbold et al. (2011) e 

Jans et al. (2011) propõem uma análise dos riscos com base nos registros coletados 

durante a execução dos processos. Já o trabalho de Haggag, Khedr e Montasser 

(2015) propõe um modelo para identificar riscos em todas as fases do ciclo de vida 

BPM. No entanto, assim como na maioria dos trabalhos, esse modelo apenas auxilia 

na identificação de riscos, outras atividades como análise, avaliação, monitoramento 

e controle dos riscos não são abordadas. 

 Baldam (2014) destaca que é necessário gerenciar os riscos em todas as 

fases do ciclo de vida BPM, pois em qualquer fase do ciclo podem ser identificados e 

tratados riscos. Por exemplo, pode ser que na fase de desenho seja identificado um 

risco que não foi identificado na fase de análise e que na fase de análise seja o 

momento ideal para analisar e avaliar os riscos do processo assim como a fase de 
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melhoria do processo pode ser o momento ideal para tratar o risco. Além disso, 

problemas nas atividades do ciclo de vida BPM também podem gerar riscos para o 

processo que poderá não funcionar de forma adequada. Na fase de análise por 

exemplo, é possível que uma atividade não seja modelada por causa do não 

envolvimento de alguma parte interessada. Na fase de desenho, podemos não 

conseguir alterar uma rotina de trabalho necessária para a melhoria do processo 

devido às resistências dos funcionários acostumados com uma forma de trabalho. Não 

obter indicadores de desempenho apropriados pode ser um risco durante a fase de 

monitoramento. Assim, não devemos esperar o risco ocorrer para tratá-lo e nem tratá-

lo de forma isolada das atividades de BPM. Devemos agir de forma proativa no sentido 

de minimizar o efeito e até mesmo eliminar ou tirar proveito do risco. Quando estamos 

analisando e modelando processos devemos antever os riscos de operação para 

planejar o tratamento adequado.  

 Portanto, é extremamente importante que a organização saiba a quais 

riscos seus processos estão expostos e defina as melhores formas de tratá-los. 

Entender onde as falhas poderão ocorrer, qual a probabilidade de ocorrência de cada 

falha e quais poderão ser as suas consequências, além de uma análise de todas as 

causas possíveis, é um pré-requisito para verificar se os processos poderão funcionar 

de forma adequada (BALDAM, 2014).  

1.2 Problema e Questões de Pesquisa 

 A partir da motivação desta pesquisa, foi percebida a necessidade de 

investigar uma maneira de gerenciar riscos em processos de negócios de forma 

integrada com o ciclo de vida BPM utilizando uma abordagem de gerenciamento de 

riscos já existente na literatura e consolidado no mercado.    

 Tendo como principal interesse gerenciar riscos em processos de negócios 

de forma integrada com BPM, esta dissertação pretende investigar as seguintes 

questões de pesquisa: 

 (QP1): Quais são as abordagens existentes para gerenciar riscos de 

forma integrada com BPM e quais são suas limitações? 

 (QP2): Qual é o modelo de gerenciamento de riscos mais adequado para 

ser integrado com BPM? 

 (QP3): Como gerenciar riscos em processos de negócios de forma 

integrada com o ciclo de vida BPM? 
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 (QP4): Quais são os principais benefícios em gerenciar riscos de 

processos de negócios de forma integrada com BPM? 

1.3 Objetivo Geral e Específicos 

 Baseado no problema de pesquisa, o objetivo central desta dissertação é 

propor uma metodologia que permita gerenciar riscos em processos de negócios de 

forma integrada com o ciclo de vida BPM. A principal justificativa para proposição de 

uma metodologia integrada é otimizar tempo e recursos da equipe de BPM, já que 

várias atividades do próprio ciclo de BPM são também necessárias para apoiar a 

gestão de riscos envolvidos nos processos de negócios.  

Como objetivos específicos, esta pesquisa pretende: 

 Analisar as abordagens propostas na literatura de gerenciamento de 

riscos em processos de negócios; 

 Analisar os modelos de gerenciamento de riscos existentes e identificar 

o mais adequado para ser integrado com BPM; 

 Elaborar uma metodologia que permita realizar o gerenciamento de 

riscos em processos de negócios de forma integrada com o ciclo de vida 

BPM; 

 Construir uma ferramenta de software para apoiar a utilização da 

metodologia; 

 Avaliar a metodologia proposta e a sua ferramenta de apoio em uma 

organização pública. 

1.4 Estrutura da Dissertação 

 Os demais capítulos desta dissertação estão estruturados da seguinte 

forma: 

 Capítulo 2 – Referencial Teórico: apresenta um referencial teórico 

necessário para um melhor entendimento do trabalho. São abordados 

os seguintes temas: fundamentos de gerenciamento de riscos; 

fundamentos de gerenciamento de processos de negócios (BPM); e, 

gerenciamento de processos de negócios consciente dos riscos. O 
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capítulo também discute os principais trabalhos relacionados que 

influenciaram esta pesquisa; 

 Capítulo 3 – Método de Pesquisa: apresenta a metodologia utilizada 

para investigar o problema, detalhando as fases das pesquisas e as 

estratégias de pesquisa utilizadas em cada fase além das abordagens 

de coleta e análise de dados e, finalmente, são apresentas as principais 

ameaças e limitações à pesquisa. 

 Capítulo 4 – Metodologia R-BPM: apresenta em detalhes a 

metodologia R-BPM, uma abordagem que permite gerenciar riscos em 

processos de negócios de forma integrada com o ciclo de vida BPM. 

Esta metodologia é o principal resultado desta dissertação. 

 Capítulo 5 – Estudo de Caso: apresenta o relato da execução do 

Estudo de Caso utilizado como parte integrante da estratégia de Design 

Science Reserch para avaliação da metodologia R-BPM, detalhando 

suas etapas e os resultados.  

 Capítulo 6 – Considerações Finais: apresenta as conclusões, uma 

análise crítica do trabalho e recomendações para trabalhos futuros. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 

Este capítulo apresenta um referencial teórico necessário para um melhor 

entendimento do trabalho. São abordados os seguintes temas: fundamentos de 

gerenciamento de processos de negócios (BPM); fundamentos de gerenciamento de 

riscos; e, gerenciamento de processos de negócios consciente dos riscos. O capítulo 

traz também uma discussão sobre os principais trabalhos relacionados que 

influenciaram esta pesquisa. 
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2.1 Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM) 

 Para Davenport (1994), a maneira tradicional de melhorar qualquer forma 

de trabalho é tratá-lo como um processo. De forma similar, para Baldam (2014), a 

visão por processos procura entender o que precisa ser feito e qual a melhor forma 

de fazê-lo dentro de uma organização. Existem diversas definições na literatura para 

o termo processo e, apesar de suas diferenças, todas remetem a um ponto em 

comum, que é um conjunto de atividades para se atingir uma determinada meta. Além 

disso, quase todas as definições mencionam um fluxo de entradas e de saídas, ou 

seja, os processos têm a função de transformar entradas em saídas com valor 

agregado para os clientes, sejam eles internos ou externos, ou até mesmo para a 

população em se tratando de processos de organizações públicas. Neste trabalho 

adotaremos a definição de processo da Association of Business Process Management 

Professionals [ABPMP] (2013, p. 67): “Um processo é um conjunto definido de 

atividades ou comportamentos executados por humanos ou máquinas para alcançar 

uma ou mais metas”. 

 A visão funcional, adotada tradicionalmente pelas empresas, demanda 

atividades executadas por pessoas alocadas em diferentes departamentos ou setores 

sendo que essas atividades geralmente são executadas de forma isolada e de 

maneira passiva. De acordo com Cruz (2004), Atividades passivas esperam para 

serem executadas, enquanto que as ativas cobram do seu responsável as operações 

que devem ser realizadas nelas. Assim, as pessoas envolvidas com as atividades de 

um processo muitas vezes não se dão conta dos objetivos dele. A gestão por 

processos permite o compartilhamento do conhecimento e garante a execução 

consistente do processo por meio de uma definição clara do que deve ser feito, como, 

quando e por quem (CRUZ, 2004). 

 Visando auxiliar a adoção da estrutura organizacional por processos pelas 

organizações surge a disciplina de Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM), 

que é uma abordagem disciplinar para identificar, desenhar, executar, documentar, 

medir, monitorar, controlar e melhorar os processos de negócios visando alcançar 

resultados consistentes e alinhados com os objetivos estratégicos da organização 

(ABPMP, 2013). 

 O sucesso do gerenciamento de processos de negócios está ligado ao 

esforço de diminuir a necessidade de cumprir o papel hierárquico dos departamentos 
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e adotar um enfoque mais horizontal (GONÇALVES, 2000). As práticas de BPM 

permitem que uma organização alinhe seus processos de negócios à sua estratégia 

organizacional, possibilitando assim, um desempenho eficiente em toda a organização 

através de melhorias das atividades específicas de trabalho em um departamento, na 

organização como um todo ou entre organizações. 

2.2 Ciclo de Vida BPM 

 Existem diversos modelos propostos na literatura para orientar a gestão de 

processos de negócios, sendo que a maioria deles assume a forma cíclica baseada 

no modelo PDCA (do inglês: Plan, Do, Check, Act) com as atividades organizadas em 

fases e se repetindo a cada fase, por esta razão fala-se em ciclos de vida BPM 

(BALDAM, 2008). Este trabalho adota o ciclo de vida BPM ilustrado na Figura 1, que 

faz parte da metodologia EBPM (do inglês: Easy Business Process Management) 

proposta por Oliveira (2014).  

Figura 1 - Ciclo de Vida BPM 

 

Fonte: OLIVEIRA (2014) 

 A metodologia EBPM foi escolhida por ser de fácil utilização e voltada para 

organizações que estão iniciando ações em BPM. Além disso, o ciclo de vida desta 
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metodologia foi elaborado tendo como linha de base o Common Body of Knowledge 

(CBOK) da ABPMP (2013) e levando em consideração a análise de diversos ciclos de 

vida BPM apresentados na academia e na indústria.  Ele é composto de seis fases 

que se relacionam, conforme apresentado na Figura 1. A seguir é feita uma pequena 

descrição de cada fase do ciclo: 

1. Planejamento: objetiva realizar o alinhamento do projeto de gestão de 

processos de negócio (BPM) com a estratégia da organização. Através 

dessa fase é possível obter uma visão geral do processo, de modo a 

conseguir estimar o esforço necessário para a realização do projeto de 

BPM. Essa fase estabelece as metas e objetivos do processo, além de 

delimitar seu escopo; 
 

2. Modelagem do Processo Atual (AS IS): nessa fase é realizado o 

levantamento de informações necessárias para o entendimento do 

processo. Para tal são aplicadas técnicas como: entrevistas, 

observações, questionários, análise de documentos e análise de 

sistemas. Nessa fase não se deve buscar o processo correto, deve-se 

modelar o que é feito, esteja correto ou não. Como saída dessa fase 

temos o modelo do processo atual (AS IS) que pode ser feito utilizando 

a notação BPMN (do inglês Business Process Management Notation1) 

por exemplo; 
 

 

3. Análise do Processo: consiste em identificar gargalos, retrabalho, 

riscos e outros problemas tendo como ponto de partida o modelo do 

processo atual. Para isso, utiliza-se de técnicas de análise que devem 

ser selecionadas de acordo com o objetivo que se pretende alcançar. 

Algumas técnicas adotadas são a análise de causa-raiz ou espinha de 

peixe (Diagrama de Ishikawa), o brainstorming, o grupo focal, entre 

outras. Também são definidos nessa fase indicadores de desempenho 

que são usados para mensurar e quantificar o estado atual do processo 

e permitir saber se o processo terá melhoras no futuro; 
 

                                            
1 http://www.bpmn.org/ 

http://www.bpmn.org/
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4. Desenho do Processo Proposto (TO BE): essa fase trata das 

proposições de mudanças para os processos visando solucionar 

problemas encontrados na fase de análise. Uma prática adotada é 

utilizar o modelo do processo atual (AS IS) para fazer simulações de 

possíveis soluções para o modelo do processo proposto. As melhorias 

dos processos podem envolver soluções de TI ou mudanças 

organizacionais; 
 

5. Implementação: consiste na elaboração do processo executável (TO 

RUN). Corresponde à execução das atividades necessárias para 

operacionalizar o processo aprovado na fase de Desenho do Processo 

Proposto. Essa fase também inclui a implementação de políticas e 

procedimentos novos ou revisados; 
 

6. Monitoramento e Controle do Processo: tem por objetivo identificar o 

desempenho do processo e tornar possível o conhecimento da sua 

trajetória, de modo que seja possível ter as informações necessárias 

para a tomada de decisões que possam refletir em uma melhoria de 

processo e consequentemente de desempenho. 

 As fases poderão ser executadas integralmente, e na sequência 

apresentada ou, de acordo com a necessidade de cada projeto BPM, poderão ser 

simplificadas. 

2.3 Gerenciamento de Riscos 

 Existem muitas definições e abordagens diferentes relacionadas ao risco, 

por exemplo, Valeriano (1998, p. 363) entende por risco a possibilidade de ocorrência 

de um resultado indesejável como consequência de qualquer evento. Para Frost et al. 

(2001), os riscos são eventos futuros e incertos que podem influenciar negativamente 

os objetivos da organização.  

 Estas definições tratam o risco apenas como uma ameaça para as 

organizações, no entanto, a etimologia da palavra risco revela a sua origem no italiano 

antigo, riscare, cujo significado é “ousar”, portanto, sua conotação original implica não 

apenas em prejuízo (compreensão usual), mas também em ganho decorrente de uma 

decisão do fato de aproveitarmos as oportunidades que surgem (BALDAM, 2014). 
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Sendo assim, nesta dissertação é adotada a visão do risco tanto como um evento 

positivo (oportunidade) quanto como um evento negativo (ameaça). Uma vez que o 

risco pode ser potencialmente danoso ou benéfico ao alcance dos objetivos da 

organização, torna-se consenso que o mesmo deve ser gerenciado. 

 De acordo com a norma ISO 31000:2009 da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas [ABNT] (2009), o gerenciamento de riscos consiste em atividades 

coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que se refere a riscos, 

tratando riscos como efeitos inesperados, sejam eles positivos ou negativos. Assim, 

considerando a visão que trata o risco tanto como uma ameaça quanto como uma 

oportunidade, o principal objetivo do gerenciamento de riscos é garantir que todas as 

oportunidades e ameaças para a organização sejam identificadas e controladas.  

 Archer (2002) destaca que o bom funcionamento de qualquer negócio 

depende do gerenciamento dos riscos. Portanto, há uma necessidade de gerenciar 

riscos, tanto positivos quanto negativos, a fim de se alcançar metas e objetivos 

organizacionais de forma eficaz. Como o gerenciamento de riscos é um tema 

amplamente discutido em diversas áreas, existem diversas abordagens propostas na 

literatura para esta finalidade, a seguir são apresentadas algumas das principais 

abordagens existentes, suas principais características e etapas propostas para o 

gerenciamento de riscos.  

Gerenciamento de Riscos do Guia PMBOK®, 2012 

 O Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®, 

2012) é um guia de boas práticas para gerenciamento de projetos editado pelo PMI 

(Project Management Institute), cujo objetivo é organizar os processos de gestão de 

um projeto de forma que sejam aplicados durante as fases do seu ciclo de vida 

(Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle e Encerramento).  

 O gerenciamento de riscos é uma das 10 áreas de conhecimento do 

PMBOK que devem ser aplicadas para alcançar o sucesso do projeto. Em cada área 

de conhecimento, o PMBOK utiliza informações de entrada, ferramentas e técnicas 

além de saídas como forma de implementar os seus processos. O Gerenciamento dos 

riscos do Guia PMBOK®, 2012 inclui os seguintes processos: 

o Planejar o gerenciamento de riscos – Processo de definição de como 

conduzir as atividades de gerenciamento de riscos de um projeto; 
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o Identificar os riscos - Processo de determinação dos riscos que podem 

afetar o projeto e de documentação de suas características; 

o Realizar a análise qualitativa dos riscos – Processo de priorização 

dos riscos para análise ou ação adicional através da avaliação e 

combinação da sua probabilidade de ocorrência e impacto; 

o Realizar análise quantitativa dos riscos - Processo de analisar 

numericamente o efeito dos riscos identificados nos objetivos gerais do 

projeto; 

o Planejar as respostas aos riscos - Processo de desenvolvimento de 

opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças 

aos objetivos do projeto; 

o Monitorar e controlar os riscos - Processo de implementação de 

planos de respostas aos riscos, acompanhamento dos riscos 

identificados, monitoramento dos riscos residuais, identificação de novos 

riscos e avaliação da eficácia dos processos de tratamento dos riscos 

durante todo projeto. 

A área de conhecimento de gerenciamento de riscos do PMBOK foi 

elaborada visando o contexto de projetos, no entanto, é possível a sua utilização em 

outras situações. 

ISO 31000:2009 - Gestão de riscos — Princípios e diretrizes. [ABNT, 2009] 

Diferente do tratamento dado no PMBOK, a ISO 31000:2009 estabelece 

princípios para o tratamento de riscos em geral, e não apenas no contexto de projetos. 

Ela pode ser aplicada ao longo da vida de uma organização e a uma ampla gama de 

atividades, incluindo estratégias, decisões, operações, processos, funções, projetos, 

produtos, serviços e ativos. Para ela, todas as atividades em uma organização 

possuem riscos, e todos estes riscos devem ser identificados, analisados e 

quantificados para que possam ser tratados segundo critérios definidos.  

Além disso, convém que o processo de gerenciamento de riscos seja 

adaptado aos processos de negócios da organização e incorporado na cultura e nas 

práticas da organização. Ele compreende as seguintes atividades:  
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o Comunicação e Consulta: Processo de comunicação e consulta às 

partes interessadas (internas e externas) durante todas as fases do 

processo de gestão de riscos;  

o Estabelecimento do contexto: Definir parâmetros externos e internos 

a serem levados em consideração ao gerenciar riscos e estabelecer o 

escopo e os critérios de risco para o restante do processo de gestão de 

riscos; 

o Avaliação de Riscos: O processo de avaliação de riscos é o processo 

global de identificação, análise e avaliação de riscos: 

– Identificação de Riscos: A organização deve identificar as fontes 

de risco, áreas de impactos, eventos (incluindo mudanças nas 

circunstâncias) e suas causas e consequências potenciais; 

– Análise de Riscos: envolve desenvolver a compreensão dos 

riscos, fornecendo uma entrada para a avaliação de riscos e para 

as decisões sobre a necessidade de os riscos serem tratados e 

quais as estratégias e métodos mais adequados para o 

tratamento; 

– Avaliação de Riscos: consiste em comparar o nível de risco 

encontrado durante a fase de análise com os critérios de risco 

estabelecidos quando o contexto foi considerado. Decisões 

devem ser tomadas considerando o grau de tolerância a riscos 

admitida pela organização. 

o Tratamento de Riscos: Processo para modificar os riscos, através de 

opções que serão tomadas para aumentar a probabilidade e impacto 

dos riscos positivos e/ou ações que serão tomadas para minimizar a 

probabilidade e impacto dos riscos negativos; 

o Monitoramento e Análise Crítica: Processo de verificação, 

supervisionamento e observação crítica com o objetivo de identificar 

mudanças dentro de parâmetros de riscos assumidos e aplicar as ações 

de controle definidas para modificar a probabilidade e impacto 

associados com os riscos. 

A Figura 2 apresenta uma visão geral da ISO 31000:2009: 
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Figura 2 - Processo de Gestão de Riscos da ISO 31000:2009 

 
Fonte: ISO 31000:2009 (ABNT, 2009) 

A ISO 31000:2009 é complementada pela ISO 31010:2009 que apresenta 

uma seleção de ferramentas e técnicas que podem ser utilizadas no processo de 

avaliação dos riscos. 

Guia de Orientação para Gerenciamento de Riscos Corporativos [IBGC, 2007] 

O Guia de Orientação para Gerenciamento de Riscos Corporativos do 

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2007), tem como objetivo 

permitir que a alta administração e demais gestores da organização lidem 

eficientemente com a incerteza, buscando um balanceamento ótimo entre 

desempenho, retorno e riscos associados. 

Ele apresenta seis etapas fundamentais para o gerenciamento de riscos 

corporativos: 

o Identificação e Classificação dos Riscos: trata-se da definição do 

conjunto de eventos, externos ou internos, que podem impactar os 

objetivos estratégicos da organização, inclusive os relacionados aos 

ativos intangíveis; 

o Avaliação dos Riscos: determina o grau de exposição da organização 

aos riscos. Esse grau leva em consideração pelo menos dois aspectos: 

a probabilidade de ocorrência e o seu impacto; 
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o Mensuração dos Riscos: mede quantitativamente impacto financeiro 

consolidado dos riscos na organização em termos da variação potencial 

do seu valor econômico; 

o Tratamento dos Riscos: Depois de identificados, avaliados e 

mensurados, deve-se definir qual o tratamento que será dado aos riscos 

a fim de minimizar os eventos que possam afetar adversamente e 

maximizar aqueles que possam trazer benefícios para a organização;  

o Monitoramento dos Riscos: avaliação contínua da adequação e da 

eficácia do modelo de gerenciamento de riscos; 

o Informação e Comunicação: Veiculação de informações para as 

diversas partes interessadas, acionistas, reguladores, analistas 

financeiros e outras entidades externas com o objetivo de permitir 

avaliações mais rápidas e objetivas a respeito dos riscos a que está 

exposta a organização. 

 O guia do IBGC destina-se primariamente a empresas com fins lucrativos, 

no entanto, pode ser aplicado também em entidades do primeiro e segundo setores. 

COSO: Enterprise Risk Management — Integrated Framework [COSO, 2004] 

 A estrutura de gerenciamento de riscos do COSO possibilita aos gestores 

tratar com eficácia as incertezas, os riscos e as oportunidades associados, a fim de 

melhorar a capacidade de gerar valor. A estrutura do COSO é constituída de oito 

componentes inter-relacionados, pelos quais a administração gerencia a organização 

e estão integrados com o processo de gestão. Esses componentes são: 

o Ambiente Interno – compreende o contexto de uma organização e 

fornece a base pela qual os riscos são identificados e abordados pelo 

seu pessoal, inclusive a filosofia de gerenciamento de riscos, o apetite a 

risco, a integridade e os valores éticos, além do ambiente em que estes 

estão; 

o Fixação de Objetivos – os objetivos devem existir antes que a 

administração possa identificar os eventos em potencial que poderão 

afetar a sua realização. O gerenciamento de riscos assegura que a 

administração disponha de um processo implementado para estabelecer 

os objetivos que propiciem suporte e estejam alinhados com a missão 

da organização e sejam compatíveis com o seu apetite a riscos; 
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o Identificação de Eventos – os eventos internos e externos que 

influenciam o cumprimento dos objetivos de uma organização devem ser 

identificados e classificados entre riscos e oportunidades. Essas 

oportunidades são canalizadas para os processos de estabelecimento 

de estratégias da administração ou de seus objetivos; 

o Avaliação de Riscos – os riscos são analisados, considerando-se a sua 

probabilidade e o impacto como base para determinar o modo pelo qual 

deverão ser administrados; 

o Resposta a Risco – a administração escolhe as respostas aos riscos 

(evitar, aceitar, reduzir ou compartilhar) desenvolvendo uma série de 

medidas para alinhar os riscos com a tolerância e com o apetite a risco;  

o Atividades de Controle – políticas e procedimentos são estabelecidos 

e implementados para assegurar que as respostas aos riscos sejam 

executadas com eficácia; 

o Monitoramento – a integridade da gestão de riscos corporativos é 

monitorada e são feitas as modificações necessárias. O monitoramento 

é realizado através de atividades gerenciais contínuas ou avaliações 

independentes ou de ambas as formas; 

o Informações e Comunicações: informações relevantes são 

identificadas, colhidas e comunicadas de forma e no prazo que permitam 

que cumpram suas responsabilidades. A comunicação eficaz também 

ocorre em um sentido mais amplo, fluindo em todos níveis da 

organização.  

 Uma das fases desta dissertação consistiu em analisar as principais 

abordagens de gerenciamento de riscos existentes e identificar a mais adequada para 

ser integrada com BPM (conforme descritas as QP1 e QP2). Conforme será detalhado 

na Seção 3.2, foram adotadas duas estratégias para a escolha da abordagem, a 

pesquisa bibliográfica e a discussão com especialistas através de grupos focais. Para 

se chegar a uma abordagem de gerenciamento de riscos ideal foram considerados os 

seguintes critérios: 

o Critério 1: Similaridade das etapas da abordagem de 

gerenciamento de riscos com o ciclo de vida BPM; 
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o Critério 2: Foco das abordagens de gerenciamento de riscos com 

relação aos tipos de riscos, áreas ou organizações; e 

o Critério 3: Adoção da abordagem pelo mercado. 

 O Quadro 1 apresenta as principais atividades de cada abordagem de 

gerenciamento de riscos e a fase do ciclo de vida BPM com que cada atividade possui 

maior similaridade.  

Quadro 1 - Abordagens de gerenciamento de riscos analisadas e suas etapas 

Fases BPM PMBOK® 2012 ISO 31000:2009 IBGC, 2007 COSO, 2004 

Planejamento 
Planejar o 
gerenciamento de 
riscos 

Estabelecimento 
do contexto 

 
Fixação de 
Objetivos  

Modelagem 

(As IS) 
Identificar os riscos 

Identificação de 
Riscos 

Identificação e 
Classificação 
dos Riscos 

Identificação de 
Eventos 

Análise do 

Processo 

Realizar a análise 
qualitativa dos riscos  

Realizar análise 
quantitativa dos 
riscos 

Análise de Riscos 

Avaliação dos 
Riscos 

Mensuração 
dos Riscos 

Avaliação de 
Riscos  

Desenho (TO 

BE) 

Planejar as 
respostas aos riscos 

Avaliação de 
Riscos 

Tratamento dos 
Riscos  

Resposta a Risco 

Implementação  
Tratamento de 
riscos 

 
Atividades de 
Controle  

Monitoramento 

e Controle 

Monitorar e controlar 
os riscos 

Monitoramento e 
Análise Crítica 

Monitoramento 
dos Riscos 

Monitoramento 

  
Comunicação e 
Consulta 

Informação e 
Comunicação 

Informações e 
Comunicações 

    Ambiente Interno 

 É importante destacar que, apesar da ISO 31000:2009 ter atividades com 

nomes semelhantes às atividades de outras abordagens de gerenciamento de riscos, 

estas foram posicionadas em locais diferentes no quadro pois suas ações são as 

mesmas realizadas em atividades com nomes diferentes nas outras abordagens. Por 

exemplo: “Avaliação de Riscos” da ISO representa a escolha da resposta ao risco 

assim como no COSO e no PMBOK, e também no IBGC, que trata esta atividade 

como Tratamento dos Riscos. E o tratamento de riscos da ISO representa ações para 

controlar os riscos e a implementação destas ações. 

 Como resultado desta análise, foi constatado que apesar de algumas 

abordagens aqui apresentadas terem focos em tipos específicos de riscos, áreas ou 

organizações, todos elas têm em comum as atividades de identificar, avaliar, tratar e 
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monitorar os riscos e podemos aplicá-las em uma ampla gama de situações. Como o 

gerenciamento de riscos deve ser realizado constantemente, pois novos riscos podem 

surgir a qualquer momento, as atividades que são comuns a toda abordagem de 

gerenciamento de riscos seguem um formato muito parecido com as fases do ciclo de 

vida BPM, o qual se assemelha com o ciclo de Deming, o famoso PDCA.  

 Nas discussões do grupo focal com especialistas em riscos e BPM, foi 

informado que a SEC (Securities and Exchange Commission), responsável pela 

implantação da lei Sarbanes-Oxley (SOX), cita o COSO como a estrutura de 

gerenciamento de riscos mais recomendada2. Por isso, esta tem sido a abordagem 

mais adotada pelas organizações e será, portanto, a abordagem adotada neste 

trabalho. A justificativa dessa escolha se deve ao enfoque de gestão corporativa do 

COSO. Essa visão é alinhada com a perspectiva do Gerenciamento de Processos de 

Negócio, conforme explicado na Seção 2.1. 

2.4 Trabalhos Relacionados 

 Conforme mencionado no Capítulo 1, o termo Gerenciamento de 

Processos de Negócios Consciente dos Riscos (do original em inglês: Risk-Aware 

Business Process Management - R-BPM) é entendido como a integração da 

perspectiva de risco no gerenciamento de processos de negócios (HAGGAG; 

KHEDR2; MONTASSER, 2015; SURIADI et al., 2014). Para Baldam (2014), como 

consequência de um bom resultado dessa integração, temos uma organização mais 

segura, que conhece suas vantagens e desvantagens em se tratando de retorno e 

riscos e também com relação aos seus concorrentes. Por isso, diversos trabalhos têm 

sido propostos no sentido de integrar BPM com o gerenciamento de riscos. 

 A primeira fase desta pesquisa consistiu na realização de uma pesquisa 

bibliográfica com o objetivo de identificar na literatura as abordagens existentes para 

gerenciar riscos de forma integrada com BPM e suas limitações. Suriadi et. al. (2014) 

realizou uma revisão sistemática da literatura sobre as principais pesquisas na área 

de Risk-Aware Business Process Management (R-BPM). Nessa revisão sistemática, 

os autores fizeram uma comparação entre as abordagens propostas até então e uma 

análise das principais lacunas existentes na área. Além disso, eles propuseram uma 

agenda de pesquisa para as principais lacunas encontradas. Para estabelecer os 

                                            
2 https://www.sec.gov/rules/final/33-8238.htm  

https://www.sec.gov/rules/final/33-8238.htm
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critérios para análise dos trabalhos existentes, a pesquisa bibliográfica realizada nesta 

dissertação se baseou nos resultados do trabalho de Suriadi et. al. (2014). Os critérios 

utilizados foram: 

o Critério 1: O trabalho analisado se baseia em alguma abordagem 

consagrada de gerenciamento de riscos? 

o Critério 2: Quais atividades de gerenciamento de riscos são utilizadas 

pelos trabalhos analisados? 

o Critério 3: São realizadas atividades de gerenciamento de riscos em 

quais fases do ciclo de vida BPM? 

o Critério 4: A proposta analisada teve alguma aplicação prática ou 

apresenta instruções para tal? 

 Além disso, foram considerados apenas trabalhos que objetivam gerenciar 

riscos em processos de negócios e com alguma integração com BPM, trabalhos que 

visam gerenciar riscos de forma isolada ou em projetos de implantação de BPM, por 

exemplo, ficaram de fora. É o caso do trabalho de Rosemann e zur Muehlen (2005), 

que apresenta uma visão geral dos principais riscos relacionados a projetos de 

implantação de BPM de acordo com as fases do ciclo de vida. De forma semelhante 

e propósito parecido, outros autores apresentam fatores críticos de sucesso de 

projetos BPM (TRKMAN, 2009; BURLTON, 2011).   

 O Quadro 2 apresenta os trabalhos analisados e a principal característica 

de cada um deles. Para facilitar as referências realizadas a esses trabalhos no 

decorrer do texto, foi atribuído um código para cada um deles. 

Quadro 2 - Trabalhos relacionados analisados e características 

Cód. Trabalho Principal Característica 

P01 Sienou et al. (2010) 

Propõem um framework chamado Business Process Risk 
Management Integrated Method (BPRIM) onde as atividades de 
modelagem do processo são combinadas com atividades de 
gerenciamento de riscos. Utiliza uma extensão da UML (diagrama 
de classes) para modelar riscos em processos de negócios. 

P02 Betz et al. (2011) 

Apresenta uma metodologia de modelagem de processos de 
negócios com consciência dos riscos e uma ferramenta para 
auxiliá-la. Utiliza uma variação das redes de Petri modelar os 
riscos e o diagrama de classes da UML também é utilizado para 
representar eventos de riscos. 

P03 
Weiss e Winkelmann, 
(2011) 

Propõem construções para representar informações relacionadas 
com riscos nos modelos de processos de negócios. Foi 
desenvolvido no domínio financeiro e por isso é baseado no 
Acordo de Basiléia II. Utiliza o diagrama de Entidade e 
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Cód. Trabalho Principal Característica 

Relacionamento (ER) para especificar os blocos de construções 
propostos. 

P04 Rotaru et al. (2009) 

Este trabalho tem como objetivo fornecer um conjunto de 
construções necessárias para representar o risco em modelos de 
processos de negócios. Também utiliza o diagrama de entidade e 
relacionamento para especificar as construções. 

P05 Cope et al. (2010) 
Propõem uma extensão de BPMN para representar informações 
relacionadas com riscos. 

P06 Islam et al. (2009) 
Propõem técnicas para identificar e estimar o impacto da 
ocorrência de riscos para os processos de negócios utilizando 
modelos organizacionais. 

P07 Jallow et al. (2007) 

Neste trabalho é proposto um framework para identificar e 
analisar riscos em processos de negócios. É dado foco para os 
riscos operacionais e são propostas técnicas para estimar o 
impacto gerado pela ocorrência de eventos de risco nos 
processos de negócios. 

P08 Fenz et al. (2009) 

Neste trabalho são propostas técnicas para análise de riscos em 
processos levando em consideração tanto a probabilidade quanto 
o impacto dos mesmos. Para estimar a probabilidade e o impacto 
dos riscos são utilizadas Redes Bayesianas e Redes de Petri 
respectivamente.  

P09 Conforti et al. (2011) 
Neste trabalho é proposta uma abordagem para identificar riscos 
em processos de negócios executáveis em tempo de execução. 
A arquitetura proposta é implementada no BPMS YAWL. 

P10 Wickbold et al. (2011) 

Neste trabalho é proposto um framework para capturar 
informações relacionadas com riscos nos logs da execução dos 
processos. Técnicas para identificar e avaliar riscos sobre as 
informações capturadas também são propostas. 

P11 Jans et al. (2011) 

Propõem analisar os registros históricos dos processos de 
negócios com o objetivo de identificar ou estimar a probabilidade 
de ocorrência de riscos relacionados com fraudes financeiras. 
Utiliza a ferramenta ProM3. 

P12 
Haggag, Khedr e 
Montasser (2015) 

Propõem um modelo para identificar riscos em todas as fases do 
ciclo de vida BPM.  

 O Quadro 3 apresenta uma análise dos trabalhos listados no Quadro 2 com 

relação aos critérios 1 e 2. Com relação ao critério 1, “O trabalho analisado se baseia 

em alguma abordagem consagrada de gerenciamento de riscos? ”, a coluna 

“Abordagem de Riscos” informa se o trabalho adota algum modelo ou abordagem de 

gerenciamento de riscos. Foram destacados com a cor verde os trabalhos que 

realmente utilizam algum modelo ou abordagem de riscos e com a cor amarela 

aqueles que apenas citam ou sofreram algum tipo de influência destes. Através do 

quadro é possível constatar que o número de trabalhos que adota alguma abordagem 

consagrada de gerenciamento de riscos é muito baixo. Além disso, os trabalhos que 

                                            
3 http://www.promtools.org/prom6/ 
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adotam não adotam o COSO, que é a estrutura utilizada nesta dissertação, são 

aplicados em domínios específicos, como é o caso do P03 que é aplicado no domínio 

financeiro e do P08, aplicado aos sistemas de tecnologia. 

Quadro 3 – Análise dos trabalhos com relação às atividades de gerenciamento de riscos e às 
abordagens de gerenciamento de riscos consagradas. 

Cód. 

Identificação de 

Riscos 
Análise de Riscos 

Respostas 

a Riscos 

Atividades 

de Controle 

Abordagem 

de Riscos Identificação 

de Riscos 

Anotação 

de 

Riscos 

Probabilidade Impacto 

P01 X X   X X COSO4 

P02 X X    X  

P03  X     Basiléia II 

P04  X    X  

P05 X X     COSO5 

P06 X   X    

P07 X   X   COSO 

P08   X X X  
NIST 800-

306 

P09  X X     

P10 X X X X X  M_o_R7 

P11 X  X     

P12 X       

 Já com relação ao critério 2 - “Quais atividades de gerenciamento de riscos 

são utilizadas pelos trabalhos analisados? ” - foram consideradas para a análise as 

atividades que são comuns a praticamente todos os modelos de gerenciamento de 

riscos. Como alguns trabalhos propõem anotações para representar os riscos 

identificados nos modelos de processos de negócios e outros não, a atividade 

“Identificação de Riscos” foi dividida em duas, Identificação de Riscos e Anotação de 

Riscos. O mesmo foi feito com a atividade de “Análise de Riscos”, já que alguns 

                                            
4 Menciona que alguns modelos de riscos poderão ser utilizados na análise. Se baseia apenas em 
alguns pontos do COSO e tal fato é citado apenas na conclusão do trabalho. 
5 Apenas menciona na conclusão que a proposta auxilia no atendimento das necessidades do COSO, 
tais como identificar e avaliar eventos. 
6 É influenciada pelo NIST 800-30, um guia para gerenciamento de riscos em sistemas de tecnologia 
da informação. http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-30/sp800-30.pdf 
7 Possui influência do M_o_R (Management of Risk: Gerenciamento de Riscos) que faz parte do 
portfólio de Instruções de Boas Práticas publicado pelo Cabinet Office, um departamento do Governo 
do Reino Unido. Office of Government Commerce (2010) 
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trabalhos levam em consideração apenas a análise da probabilidade ou do impacto 

da ocorrência do risco. 

 Com relação ao critério 3, “São realizadas atividades de gerenciamento de 

riscos em quais fases do ciclo de vida BPM? ”, o Quadro 4 faz um mapeamento dos 

trabalhos analisados mostrando em quais fases do ciclo de vida BPM é aplicada 

alguma atividade relacionada ao gerenciamento de riscos por esses trabalhos.  

Quadro 4 - Fases do ciclo de vida BPM que são realizadas atividades de gerenciamento de riscos por 
trabalho 

Cód. Planejamento Modelagem Análise Desenho Implementação Monitoramento 

P01  X     

P02  X X X   

P03  X     

P04  X X X   

P05  X X X   

P06  X X X   

P07   X X   

P08   X    

P09  X  X X  

P10      X 

P11      X 

P12  X X X X X 

 De acordo com o Quadro 4 é possível constatar que apenas o trabalho de 

Haggag, Khedr e Montasser (2015) (P12) possui alguma atividade de gerenciamento 

de riscos contemplando quase todas as fases do ciclo de vida BPM. No entanto, ao 

analisar o Quadro 3 é possível constatar que a única atividade de gerenciamento de 

riscos realizada por esta proposta é a de identificação de riscos.  

 Finalmente, o critério 4, “A proposta analisada teve alguma aplicação 

prática ou apresenta instruções para tal? ”, visa avaliar os trabalhos com relação à 

sua aplicabilidade prática, se eles foram aplicados na prática e/ou se propõem 

metodologias ou orientações para a sua aplicação. O Quadro 5 mostra quais trabalhos 

analisados foram aplicados na prática e quais apresentam metodologias ou 

orientações para aplicação.  
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Quadro 5 - Aplicabilidade prática dos trabalhos analisados 

 P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 

Aplicação Prática   X   X X X X   X 

Metodologia para 
aplicação 

X X X  X     X  X 

 Através das análises foi possível constatar que os trabalhos, em sua 

maioria, são aplicados nas fases iniciais do ciclo de vida BPM (antes da execução do 

processo). Existem poucas abordagens que propõem atividades de gerenciamento de 

riscos durante ou depois da fase de execução dos processos de negócios. Além disso, 

o maior número de trabalhos está relacionado com a definição de artefatos para 

comunicar os riscos através de modelos de processos de negócios. Sienou et al. 

(2010), Betz et al. (2011), por exemplo, utilizam UML para representar suas 

construções. Weiss e Winkelmann (2011) e Rotaru et al. (2009) utilizam o diagrama 

de Entidade e Relacionamento (ER) para o mesmo fim. Já Cope et al. (2010) propõem 

uma extensão de BPMN para representar informações relacionadas com riscos. A 

Figura 3 ilustra a extensão da notação BPMN proposta por Cope et al. (2010) para 

representar riscos. 

Figura 3 - Extensão de BPMN proposta por Cope et al. (2010) 

 
Fonte: Cope et al. (2010) 

 Através da análise dos critérios foi possível constatar também que o 

número de abordagens que utilizam modelos de gerenciamento riscos existentes no 

domínio de BPM é muito baixo, e aquelas que utilizam não possuem atividades 



40 
 

relacionadas ao gerenciamento de riscos em todas as fases do ciclo de vida BPM. 

Além disso, muitos trabalhos sobre o tema não tiveram aplicabilidade prática. Assim, 

a principal lacuna encontrada nesta análise foi a utilização de modelos de 

gerenciamento de riscos existentes e consagrados no mercado para o contexto de 

BPM.  

 Para Suriadi et. al. (2014), com as técnicas comprovadamente eficazes e 

maduras existentes no domínio de gerenciamento de riscos, não precisamos perder 

tempo propondo novas técnicas de análise de riscos, em vez disso, podemos nos 

concentrar no desenvolvimento de métodos que permitam a aplicação e adequação 

dessas técnicas de forma integrada em várias fases do ciclo de vida BPM.  

 Suriadi et. al. (2014) afirma ainda que esse tipo de pesquisa pode começar 

com um olhar mais atento sobre a viabilidade de integrar os domínios de 

gerenciamento de riscos e BPM, que é o principal propósito desta dissertação, e em 

seguida, progredir com uma pesquisa sobre as melhorias necessárias aos modelos 

de processos existentes (por exemplo, notação de modelos de processos com 

representações de riscos) para facilitar a análise e comunicação dos riscos, pois o 

momento da modelagem é fundamental para identificar potenciais riscos que podem 

impactar as propostas de melhoria dos processos. 

 Esta dissertação apresenta uma contribuição que visa preencher a lacuna 

de integração entre abordagens de gerenciamento de riscos e BPM. A proposta visa 

integrar a estrutura de gerenciamento de riscos do COSO com o ciclo de vida BPM 

através da metodologia R-BPM. A contribuição será tanto acadêmica quanto de 

mercado já que a metodologia R-BPM está sendo aplicada em uma organização 

experiente em BPM. 

2.5 Síntese do Capítulo 

 Este capítulo apresentou um referencial teórico necessário para um melhor 

entendimento do trabalho. Foram abordados os seguintes temas: fundamentos de 

gerenciamento de processos de negócios (BPM); fundamentos de gerenciamento de 

riscos; e, gerenciamento de processos de negócios consciente dos riscos. O capítulo 

apresentou também uma discussão sobre os principais trabalhos relacionados que 

influenciaram esta pesquisa. 
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3 MÉTODO DE PESQUISA 
 

 

Neste capítulo apresentaremos os procedimentos metodológicos utilizados 

na pesquisa para atingir os objetivos estabelecidos nesta dissertação. Na parte inicial 

apresentamos o enquadramento metodológico da pesquisa detalhando as 

abordagens e as estratégias de pesquisa utilizadas. Em seguida são apresentadas as 

fases da pesquisa, seus objetivos e as estratégias adotadas para alcança-los. 

Posteriormente é explicado como foi realizada a coleta de dados, a maneira como os 

dados foram tratados e os instrumentos utilizados para a análise. No final do capítulo, 

são apresentadas as limitações do estudo. 
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3.1 Quadro Metodológico 

 Esta seção detalha as estratégias e procedimentos utilizados neste 

trabalho para alcançar os objetivos estabelecidos no Capítulo 1. De acordo com 

Creswell (2010); Leão, Mello e Vieira (2009) e Easterbrook et al. (2008) é configurada 

como responsabilidade do pesquisador utilizar o máximo de métodos e técnicas 

possíveis para solucionar o problema de pesquisa, portanto, uma combinação de 

diferentes estratégias de pesquisa foi adotada para alcançar os objetivos desta 

dissertação. Os elementos dessa combinação, que compõem o quadro metodológico 

da pesquisa, são descritos a seguir: 

o Quanto à abordagem e natureza da pesquisa: 

 A pesquisa que originou os resultados apresentados nesta dissertação é 

de natureza aplicada. De acordo com Barros e Lehfeld (2000 p.78), a pesquisa 

aplicada tem como motivação a necessidade de produzir conhecimento para 

aplicação de seus resultados, com o objetivo de contribuir para fins práticos e visando 

a solução imediata de um problema encontrado na realidade. No caso desta pesquisa 

o problema é gerenciar riscos em processos de negócios de forma integrada com o 

ciclo de vida BPM e tem um caráter prático pois é um problema real vivenciado por 

organizações que conduzem iniciativas de BPM. 

 A abordagem utilizada na pesquisa foi a qualitativa, que, segundo Patton 

(2002), emprega à pesquisa a capacidade de investigar o que as pessoas fazem, 

sabem, pensam e sentem através da aplicação de técnicas de coleta e análise de 

dados. A preferência pela abordagem de pesquisa qualitativa nesta dissertação se 

justifica basicamente pelos seguintes motivos: 

o A escassez constatada de trabalhos acadêmicos sobre a utilização de 

modelos de gerenciamento de riscos consagrados no domínio de BPM 

inviabiliza a proposição de pesquisas majoritariamente quantitativas. 

o O uso da estratégia qualitativa permite um aprofundamento do olhar 

sobre os fenômenos estudados e contribui para a identificação de 

variáveis influentes que posteriormente podem dar ensejo a pesquisas 

quantitativas em novos trabalhos. 
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o Quanto aos propósitos: 

 Para Runeson e Host (2009), diferentes métodos de pesquisa servem para 

diferentes propósitos. Assim, eles destacam quatro tipos de propósitos de uma 

pesquisa:  

o Exploratório: descobrir o que está acontecendo, buscar novos 

conhecimentos e gerar ideias e hipóteses para novas pesquisas;  

o Descritivo: retratar uma situação ou fenômeno;  

o Explicativo: buscar uma explicação de uma situação ou um problema, 

principalmente, mas não necessariamente sob a forma de uma relação 

causal;  

o Pesquisa de melhoria: tentar melhorar um determinado aspecto do 

fenômeno estudado. 

 De acordo com estes propósitos, esta pesquisa é caracterizada 

primordialmente como exploratória, pois busca gerar conhecimentos para permitir 

integrar a gestão de riscos com o ciclo de vida BPM. No entanto, ela também possui 

um pouco de caráter descritivo e de melhoria que podem ser constatados na fase 3 

desta pesquisa que será vista adiante. Nessa fase foi realizado um estudo de caso 

em uma organização experiente em BPM para avaliar e refinar a metodologia 

proposta.  

 A pesquisa exploratória é apontada por Gil (2008) como a que proporciona 

maior familiaridade com o problema de forma a torná-lo mais explícito. No caso desta 

pesquisa, uma maior familiaridade com o problema foi obtida através da realização do 

estudo de caso na organização estudada que possibilitou uma interação com 

especialistas das áreas de riscos e de BPM através de grupos focais, onde estes 

foram estimulados a pensar e falar livremente sobre o problema pesquisado.  

o Quanto ao método científico: 

 Com relação ao método, foi adotado o método científico indutivo. O método 

indutivo é um método empírico que considera o conhecimento como baseado na 

experiência. A generalização deriva de observações de casos da realidade concreta 

e são elaboradas a partir de constatações particulares (GIL, 1994). 

o Quanto aos procedimentos: 
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 Seguindo a orientação de Creswell (2010); Leão, Mello e Viera (2009), com 

relação aos procedimentos foi utilizada uma combinação de estratégias que será 

detalhada na Seção 3.2. A pesquisa bibliográfica foi utilizada visando identificar, 

avaliar e interpretar o conhecimento existente na literatura para solucionar o problema 

formulado. De posse dos resultados desta pesquisa, foram realizados grupos focais 

com pesquisadores e especialistas das áreas de riscos e BPM da organização 

estudada, onde, além de investigar e avaliar o problema, foi buscada uma solução 

para resolver o problema no mundo real. 

 A abordagem de Design Science Research foi adotada para a construção 

da solução do problema, no caso a metodologia R-BPM. Conforme será detalhado 

adiante, a técnica de Design Science Research envolve um ciclo iterativo e 

incremental de construção e avaliação da solução.  Para as avaliações dos 

incrementos e posteriores refinamentos das construções, foi adotada a estratégia de 

estudo de caso como parte integrante da estratégia de Design Science Research.  

 O estudo de caso foi realizado para avaliar a adequação da solução 

proposta na organização estudada. Yin (2001) destaca que um estudo de caso 

investiga um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto da vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente 

definidos. Assim, pesquisadores e especialistas das áreas de riscos e de BPM 

estiveram envolvidos de modo cooperativo neste trabalho em busca da solução para 

o problema. 

 O Quadro 6 apresenta um resumo do quadro metodológico desta pesquisa: 

Quadro 6 - Quadro metodológico da pesquisa 

Quadro Metodológico  

Método Científico Indutivo 

Quanto à Natureza Aplicada 

Quanto à Abordagem Qualitativa 

Quanto aos Objetivos Exploratória 

Quanto aos Procedimentos 

Pesquisa Bibliográfica 

Design Science  

Estudo de Caso 

Grupo Focal 

Questionário 
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 As fases da pesquisa e as estratégias adotadas em cada fase, são 

detalhadas na próxima seção.  

3.2 Fases da Pesquisa 

 A construção desta dissertação foi baseada nas fases ilustradas na Figura 

4. 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 1.2 e 1.3 do Capítulo 1. 

As estratégias de pesquisa são apresentadas ao longo deste capítulo. 

Figura 4 - Fases da Pesquisa 

 
Fonte: o autor 

 Conforme descrito na Figura 4, a primeira fase consistiu em analisar as 

abordagens propostas na literatura para gerenciar riscos em processos de negócios 
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e suas limitações. Este objetivo esteve apoiado na questão de pesquisa: (QP1) Quais 

são as abordagens existentes para gerenciar riscos de forma integrada com BPM e 

suas limitações? A estratégia de pesquisa adotada foi a pesquisa bibliográfica que 

permitiu identificar, avaliar e interpretar na literatura as propostas existentes para 

gerenciar riscos em processos de negócios de forma integrada com BPM. Os 

resultados dessa etapa foram apresentados na Seção 2.4. 

 A segunda fase da pesquisa consistiu em realizar o objetivo de analisar os 

modelos de gerenciamento de riscos existentes e identificar o mais adequado para 

ser integrado com BPM. Este objetivo esteve apoiado na questão de pesquisa: (QP2) 

Qual é o modelo de gerenciamento de riscos mais adequado para ser integrado com 

BPM? As estratégias de pesquisa utilizadas foram a pesquisa bibliográfica e grupos 

focais com especialistas das áreas de riscos e BPM. A pesquisa bibliográfica permitiu 

analisar os modelos de gerenciamento de riscos consagrados na literatura e identificar 

os que possuem maior relação com um ciclo de vida BPM genérico. Já as discussões 

com especialistas foram importantes para poder confrontar os modelos identificados 

na pesquisa bibliográfica com os modelos que são realmente utilizados no mercado, 

além de permitir discutir também qual modelo permite uma integração mais simples 

com o ciclo de vida BPM. Dessa forma, foi buscado não somente a melhor e mais 

simples integração, mas também aquela que permita que a solução proposta nesta 

dissertação tenha uma ampla adoção pelo mercado. Os resultados dessa fase foram 

apresentados na Seção 2.3. 

 A terceira fase da pesquisa foi o núcleo central desta dissertação e consistiu 

em realizar os objetivos de construir uma metodologia para gerenciar riscos em 

processos de negócios de forma integrada com o ciclo de vida BPM e de construir 

uma ferramenta de software para apoiá-la. Estes objetivos estiveram apoiados na 

questão de pesquisa: (QP3) Como gerenciar riscos em processos de negócios de 

forma integrada com o ciclo de vida BPM?  A estratégia de pesquisa adotada foi a de 

Design Science Research que é detalhada na Seção 3.3. A metodologia proposta 

como resultado dessa fase foi chamada de R-BPM. Ela é composta por um modelo 

de fases e de uma ferramenta de apoio que são apresentados no Capítulo 4. 

 A quarta fase da pesquisa realizou o objetivo de avaliar a metodologia R-

BPM e a sua ferramenta de apoio em uma organização experiente em BPM. Este 

objetivo buscou responder a (QP4) Quais são os principais benefícios em gerenciar 

riscos de processos de negócios de forma integrada com BPM? Para a avaliação, foi 
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realizado um estudo de caso em uma organização experiente em BPM e utilizadas as 

estratégias de questionário e grupos focais com especialistas em riscos e BPM para 

avaliar a metodologia R-BPM e a ferramenta de software criada para apoiá-la. Estas 

estratégias estiveram inseridas na estratégia de Design Science Research escolhida 

para a construção da metodologia, a qual envolve um processo iterativo de construção 

e avaliação. É importante destacar que as fases 3 e 4 foram realizadas de forma 

iterativa e incremental buscando refinar a Metodologia R-BPM que é a principal 

contribuição desta dissertação. 

3.3 Estratégia de Concepção da Metodologia R-BPM: Design-

Science 

 De acordo com Hevner et al. (2004), dois paradigmas caracterizam grande 

parte das pesquisas em sistemas de informação: a “Ciência Comportamental” (do 

original em inglês Behavioral Science) e a “Ciência de Projeto” (do original em inglês 

Design Science). A ciência comportamental procura desenvolver e verificar teorias 

que explicam o comportamento humano ou organizacional, já a ciência de projeto visa 

estender as fronteiras das capacidades humanas e organizacionais através da criação 

de artefatos novos e inovadores.  

 A Pesquisa de Ciência de Projeto (do original em inglês Design Science 

Research – DSR) é, portanto, uma metateoria que investiga a geração de 

conhecimento através do processo de concepção de artefatos. Assim, no paradigma 

DSR, o conhecimento, a compreensão de um domínio do problema e sua solução são 

alcançados graças à construção e aplicação de um artefato projetado (BAX, 2013). 

 Na área de tecnologia da informação, os artefatos podem ser dos tipos: 

construtos (entidades e relações), modelos (abstrações e representações), métodos 

(algoritmos e práticas) e instanciações (implementação de sistemas e protótipos) 

(MARCH; SMITH, 1995). Então, o objetivo principal desta dissertação, pode ser visto 

como um problema de DSR, já que o resultado pretendido - uma metodologia para 

gerenciar riscos em processos de negócios de forma integrada com o ciclo de vida 

BPM - é constituído de artefatos de TI como o modelo de fases e a ferramenta de 

software de apoio. O Quadro 7 detalha esta argumentação. 
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Quadro 7 - Categorização dos objetivos desta dissertação em relação a tipos de artefatos gerados 
em DSR 

Objetivo de Pesquisa Artefato Gerado 
Tipo de Artefato (March e 

Smith, 1995) 

Elaborar uma metodologia que permita 
realizar o gerenciamento de riscos em 
processos de negócios de forma 
integrada com o ciclo de vida BPM. 

Modelo de Fases 
Modelos (abstrações e 

representações) 

Construir uma ferramenta de software 
para apoiar a utilização da metodologia. 

Sistema 
Instanciações (implementação 

de sistemas e protótipos) 

 Para Bax (2013), apesar de ser relativamente desconhecida, a DSR deve 

ser vista como uma das mais apropriadas metodologias para orientar a condução de 

pesquisas científicas em tecnologia e gestão da informação e do conhecimento, em 

uma abordagem que alia a relevância da aplicação prática com o rigor científico. 

Porém, segundo o autor, não é trivial distinguir, dentre os esforços de 

desenvolvimento, aqueles que contribuem para fazer avançar os limites do 

conhecimento científico na área, daqueles que são meras implementações pontuais 

que solucionam problemas conhecidos reusando conhecimentos científicos já 

consolidados na literatura.  

 Então, é importante destacar a diferença entre DSR e o desenho de 

soluções de rotina ou construção de sistemas. De acordo com Hevner et al. (2004), a 

diferença está na natureza dos problemas e soluções. Para os autores, o desenho de 

soluções de rotinas é a aplicação do conhecimento existente para resolver problemas 

organizacionais, tais como a construção de um sistema de informação administrativo 

ou acadêmico, utilizando as melhores práticas existentes na base de conhecimento 

para construir os artefatos necessários (construções, modelos, métodos e 

instanciações). Já a DSR, 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 Design Science Research é 

a identificação clara de uma contribuição relevante para a base de conhecimento de 

fundamentações e metodologias sobre o problema abordado. 

 No caso da metodologia R-BPM, pretendida como resultado desta 

dissertação, o enquadramento como desenho de solução de um problema de 

conhecimento está caracterizado na principal questão de pesquisa desta dissertação: 

(QP3) Como gerenciar riscos em processos de negócios de forma integrada com o 
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ciclo de vida 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. 

 De acordo com Hevner et al. (2004), a Design Science Research envolve 

basicamente dois processos: construir e avaliar, que se alternam de forma iterativa e 

incremental. O processo de construção, envolve uma sequência de atividades que 

produz um produto inovador (isto é, o artefato de criação) que será avaliado pelo 

processo de avaliação. O processo de avaliação do artefato fornece informações de 

retorno e uma melhor compreensão do fenômeno, a fim de melhorar tanto a qualidade 

do artefato gerado quanto do processo de construção. Este ciclo de construir e avaliar 

é tipicamente realizado iterativamente várias vezes antes de o artefato final ser gerado 

(MARKUS et. al. 2002). 

 Para a obtenção da metodologia R-BPM foi utilizado o ciclo construir-avaliar 

conforme ilustrado na Figura 5. O lado esquerdo da figura representa de forma 

sintética os resultados da construção incremental dos artefatos da metodologia R-

BPM. Conforme descrito na figura, cada ciclo construir-avaliar produz versões 

incrementais da metodologia (Incremento 1, Incremento 2, ..., Incremento n). Ao todo 

foram realizadas 3 avaliações dos incrementos através de grupos focais. 

Figura 5 - Ciclo Construir-Avaliar da Metodologia adotada neste trabalho  

 
Fonte: o autor baseado em Hevner et al. (2004) e Santana (2015) 

 O resultado dessa construção é apresentado detalhadamente no Capítulo 

4. O lado direito da Figura 5, que diz respeito ao avaliar do ciclo construir-avaliar, 
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adotou a estratégia de estudo de caso para avaliação dos incrementos da metodologia 

e teve como estratégias de coleta de dados o questionário e grupo focal com 

especialistas. A próxima seção apresenta a justificativa para a adoção do estudo de 

caso. 

3.4 Estratégia de Avaliação da Metodologia: Estudo de Caso 

 Conforme mencionado, o mecanismo adotado nesta pesquisa para 

avaliação da metodologia R-BPM, como parte da abordagem de pesquisa Design 

Science, foi o estudo de caso. Segundo Pries-Heje, Baskerville e Venable (2008), o 

estudo de caso é uma das estratégias recomendadas para avaliação de trabalhos que 

utilizam a abordagem de DSR. Por isso, foi realizado um estudo de caso em uma 

organização pública que possui iniciativas BPM para avaliação da metodologia R-

BPM. O Capítulo 5 descreve o estudo de caso realizado. 

3.5 Coleta de Dados 

 Coletar dados significa reunir as informações que serão úteis para dar 

respostas às questões de pesquisa avaliadas no início do estudo. Existem diferentes 

fontes de dados e estratégias para se obter evidências em uma pesquisa qualitativa e 

que podem ser utilizadas nos estudos de caso (YIN, 2003). De acordo com Marconi e 

Lakatos (2010), os procedimentos de coleta de dados devem ser utilizados em 

conjunto, com o propósito de obter enfoques variados para o alcance dos objetivos de 

pesquisa.  

 Nesta pesquisa, a coleta de dados teve duração de 12 (doze) meses sendo 

iniciada em maio de 2015 e concluída em maio de 2016. Através dela foi possível 

obter informações importantes para responder às questões desta pesquisa.  

 Na fase 1 da pesquisa, que tinha como objetivo analisar as abordagens 

propostas na literatura de gerenciamento de riscos em processos de negócios, foi 

adotada a pesquisa bibliográfica como estratégia de coleta de dados. Na fase 2 foram 

utilizados os procedimentos de pesquisa bibliográfica e grupo focal com especialistas 

da área de riscos.  Essa fase tinha como objetivo analisar os modelos de 

gerenciamento de riscos existentes e identificar o mais adequado para ser integrado 

com BPM. As fases 3 e 4 consistiram na construção e avaliação da metodologia que 

ocorreram de forma iterativa e incremental. As estratégias utilizadas foram o 

questionário e grupos focais com especialistas das áreas de riscos e BPM. 
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Pesquisa Bibliográfica 

 A pesquisa bibliográfica é uma técnica de coleta de dados para conseguir 

informações com base em material já publicado. As informações podem ser obtidas 

através de material impresso (como livros, revistas, jornais, teses, dissertações e 

anais de eventos científicos) ou digital (discos, fitas magnéticas, CDs, e material 

disponibilizado pela Internet) (GIL, 2008). Lima e Mioto (2007) apresentam a pesquisa 

bibliográfica como um procedimento metodológico que se oferece ao pesquisador 

como uma possibilidade na busca de soluções para seu problema de pesquisa.  

 Neste trabalho, a pesquisa bibliográfica foi utilizada nas fases 1 e 2 da 

pesquisa, e foi importante para o estudo das propostas existentes no campo de R-

BPM e para analisar e identificar, dentre os modelos de gerenciamento de riscos, 

aquele que melhor pudesse ser integrado com o ciclo de vida BPM e ter uma boa 

adoção por parte do mercado. 

Grupo Focal com Especialistas   

 O Grupo Focal é um tipo de entrevista que pode ser usada em pesquisas 

exploratórias com um pequeno grupo de pessoas sobre um tópico específico 

(MORGAN, 2008). Para Kleiber (2004), um Grupo Focal normalmente reúne de 7 a 

12 pessoas durante uma média de uma hora à uma hora e meia para discutir o tema 

de investigação. Os participantes são selecionados com base em características 

comuns a fim de obter suas percepções, opiniões e atitudes sobre o tema de pesquisa. 

O moderador pode adotar uma abordagem mais ou menos estruturada para colocar 

questões ao grupo. 

 No contexto desta pesquisa, a concepção da metodologia R-BPM envolveu 

diversos ciclos de avaliação para que a mesma pudesse ser aprimorada durante o 

seu processo de construção. Uma das estratégias adotadas para coletar informações 

sobre as avaliações da metodologia proposta foi o Grupo Focal com especialistas das 

áreas de BPM e de riscos além dos pesquisadores envolvidos na pesquisa. 

Participaram dos grupos focais 2 especialistas em riscos, 3 especialistas em BPM e 2 

pesquisadores. O objetivo foi submeter cada incremento da metodologia e da 

ferramenta propostas à opinião de especialistas das áreas de riscos e de BPM, 

obtendo deles sua avaliação crítica e sugestões. Dessa forma, foi possível obter 

feedback dos especialistas durante todo o processo de construção da metodologia. 
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 Os grupos focais foram realizados em uma organização com experiência 

em BPM e logo no primeiro grupo focal os participantes já manifestaram que o 

problema desta pesquisa existia na organização e que a necessidade de uma solução 

para tal já era uma demanda existente. Todos os 3 grupos foram gravados e 

analisados pouco tempo depois visando o refinamento da metodologia e da 

ferramenta para uma nova rodada de avaliação. Com o amadurecimento das versões 

iniciais dos artefatos foi possível também ir melhorando o estudo de caso na 

organização estudada, o que permitiu melhorar a visão de pesquisadores e 

especialistas sobre a metodologia e consequentemente enriquecer as discussões nos 

grupos focais seguintes. 

Questionário 

Outra estratégia adotada para coletar informações sobre as avaliações da 

metodologia e da ferramenta propostas foi o questionário, que teve como público alvo 

profissionais das áreas de BPM e de riscos. Um questionário caracteriza-se pela 

aplicação de um conjunto de perguntas ordenadas de acordo com um critério 

predeterminado, que deve ser respondido sem a presença do entrevistador 

(MARCONI; LAKATOS, 2010). Nesta pesquisa, esse procedimento de coleta foi 

selecionado por sua praticidade e flexibilidade de uso já que o mesmo foi aplicado via 

internet.  

Para a elaboração do questionário foi utilizado o Modelo de Aceitação de 

Tecnologia - TAM proposto por Fred D. Davis, no MIT – Massachusetts Institute of 

Technology, no final da década de 80. Davis (1989) propôs o TAM para focar no 

porquê dos usuários aceitarem ou rejeitarem a tecnologia da informação e como 

melhorar a aceitação, oferecendo, desse modo, um suporte para prever e explicar a 

aceitação. 

Segundo Davis, a aceitação é uma função de duas variáveis: a utilidade 

percebida e a facilidade de uso percebida, sendo que ambos podem ser influenciados 

por variáveis externas como, experiência do usuário, treinamento, características da 

tecnologia, etc. (DAVIS, 1989). A utilidade percebida é definida como o quanto um 

indivíduo acredita que uma determinada tecnologia pode melhorar o seu desempenho. 

Já a facilidade de uso percebida é definida como o quanto um indivíduo acredita que 

o uso de uma determinada tecnologia será livre de esforço. 
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A Figura 6 sugere que os indivíduos usarão uma determinada tecnologia 

se acreditarem que este uso fornecerá resultados positivos, focalizando-se na 

facilidade de uso percebida (Perceived Ease of Use) e na utilidade percebida 

(Perceived Usefulness). 

Figura 6 - Modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM) 

 

Fonte: (DAVIS, 1989). 

Os questionários foram aplicados via internet e tiveram questões fechadas 

e abertas, voltadas para avaliar a clareza de entendimento, utilidade, facilidade de uso 

e abrangência da metodologia e da ferramenta R-BPM, sendo que as questões foram 

agrupadas de acordo com as variáveis utilizadas pelo modelo TAM. As questões de 

cada questionário foram elaboradas visando também avaliar a metodologia e a 

ferramenta proposta de acordo com os mesmos critérios estabelecidos na Seção 2.4 

para analisar os trabalhos relacionados.  

Foi utilizada a escala de Likert, que é um tipo de escala de resposta 

psicométrica usada comumente em questionários. Ao responderem a um questionário 

baseado nesta escala, os respondentes especificam seu nível de concordância plena 

ou discordância total, a partir de uma afirmação feita em tal instrumento. Uma 

vantagem do uso dessa escala é que ela fornece direções sobre a atitude do 

respondente em relação a cada afirmação. Nesta dissertação foram empregados os 

seguintes níveis de afirmação na escala de Likert: 

 Discordo plenamente; 

 Discordo parcialmente; 

 Nem concordo nem discordo; 

 Concordo parcialmente; 

 Concordo plenamente. 
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Além disso, outras questões abertas foram adicionadas visando coletar 

informações sobre o perfil dos respondentes e as principais vantagens e limitações do 

trabalho. O questionário completo pode ser consultado no Apêndice B desta 

dissertação. 

3.6 Análise dos Dados  

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

transformados em informações. Por adotar uma abordagem qualitativa, esta pesquisa 

utilizou métodos qualitativos de análise de dados. De acordo com Merrian (2009), a 

coleta de dados e a análise devem ser um processo alternado, e não sequencial, na 

pesquisa qualitativa. Teixeira (2003) corrobora com esta questão afirmando que em 

um estudo qualitativo o jeito certo para analisar dados é fazê-lo alternadamente com 

a coleta de dados. Assim, neste trabalho, a coleta e a análise de dados constituem 

um processo iterativo e dinâmico. Como foi utilizada a abordagem de pesquisa Design 

Science, o próprio método exigia que a cada avaliação feita na organização sobre o 

artefato gerado fosse realizada uma análise dos dados coletados na avaliação para 

melhorar a nova versão do artefato.  

 Para analisar os dados coletados na pesquisa foi utilizada a técnica de 

análise de conteúdo. A análise de conteúdo é uma técnica que pode ser definida como 

um conjunto de instrumentos metodológicos, em constante aperfeiçoamento, que se 

presta a analisar diferentes fontes de conteúdo (verbais ou não-verbais) (FREITAS; 

CUNHA; MOSCAROLA, 1997).  

3.7 Riscos à validade e limitações do estudo 

 A validade e qualidade de uma pesquisa científica e os resultados 

apresentados, necessitam de uma verificação quanto à sua confiabilidade, a fim de 

minimizar as possibilidades de viés e de subjetividades sob a ótica do pesquisador 

(RUNESON; HÖST, 2009). 

o Validade interna: Consiste no quanto os resultados correspondem à 

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

das condições e do contexto da pesquisa. Múltiplos métodos de coleta 

de dados e o perfil multidisciplinar da equipe de profissionais da 

organização em estudo e dos pesquisadores da instituição de ensino 
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dessa dissertação minimizaram o desvio que poderia ocorrer nesta 

pesquisa. 

o Validade externa: Refere-se ao quanto é possível a pesquisa ser 

generalizada para outros domínios. Como a avaliação realizada da 

metodologia R-BPM considerou o contexto de uma única organização 

estudada, não é possível garantir a generalização dos resultados obtidos 

na avaliação em outras organizações. No entanto, é possível que outras 

organizações com características semelhantes e que já utilizam ou que 

estão iniciando suas ações com BPM, possam obter bons resultados 

utilizando a metodologia R-BPM e as lições aprendidas nesta pesquisa. 

o Validade de constructo: Refere-se à capacidade de realizar a correta 

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

qualidade dos procedimentos aplicados. Para aumentar a validade de 

constructo, nessa pesquisa foram utilizadas várias fontes de evidências: 

grupos focais com especialistas das áreas de riscos e BPM, pesquisa 

bibliográfica, questionário e estudo de caso. 

o Confiabilidade: Consiste em certificar-se que, se os procedimentos e 

aplicação de técnicas descritos na pesquisa forem conduzidos 

exatamente da mesma maneira por outros pesquisadores, estes 

deverão obter conclusões e resultados semelhantes. Corbin e Strauss 

(2007) alertam que em pesquisas qualitativas, a capacidade de 

reproduzir fenômenos sociais sob as mesmas condições originais pode 

ser difícil, pois é impossível reproduzir as mesmas condições em que os 

dados foram coletados. Assim, devido à natureza dessa pesquisa, a 

replicação do estudo em outra instituição talvez não produza os mesmos 

resultados já que cada organização possui um ambiente interno 

diferente e esse é o ponto chave da metodologia R-BPM. Portanto, para 

diminuir essa ameaça, utilizamos a estratégia de audit trail que consiste 

no detalhamento de métodos e procedimentos da pesquisa (Merrian, 

2009) visando facilitar a aplicação do estudo em outras instituições. 

3.8 Síntese do Capítulo 

 Este capítulo apresentou os métodos e procedimentos que foram utilizados 

com o intuito de operacionalizar os objetivos e responder as questões desta pesquisa. 
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Foi apresentada a metodologia utilizada nesta pesquisa, citando o quadro 

metodológico, etapas da pesquisa, estratégias de concepção e avaliação da 

metodologia proposta, procedimentos de coleta e análise dos dados e limitações e 

ameaças à validade.  
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4 Metodologia R-BPM  
 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar a metodologia R-BPM e a 

ferramenta de software construída para apoiá-la. Na parte inicial é descrita uma visão 

geral da metodologia e apresentado seus principais elementos. Em seguida, cada fase 

da metodologia é detalhada de acordo com as atividades que a constitui e com o modo 

com que a ferramenta de software auxilia na execução dessas atividades. 
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4.1 Visão Geral 

 A metodologia R-BPM, representada na Figura 7, possui o mesmo 

funcionamento do ciclo de vida BPM, assumindo a forma cíclica com as atividades 

organizadas em fases e se repetindo a cada ciclo. No topo da metodologia está 

representado o Ambiente Interno, que dita como o negócio é gerido e fornece a base 

para o gerenciamento de riscos. O Ambiente Interno influencia a execução da 

metodologia e é influenciado pelos resultados desta. Durante a execução de cada 

fase, podem ser identificadas informações relevantes que deverão ser comunicadas 

aos responsáveis para que sejam tomadas as devidas providências. A fase de 

Informações e Comunicações está representada no centro por interagir com as 

demais fases o tempo todo. Ao final de cada iteração no ciclo, na fase de 

Monitoramento e Controle, é realizada uma análise da iteração antes de se iniciar uma 

nova, esse processo é chamado de melhoria contínua.  

Figura 7 – Visão Geral da Metodologia R-BPM 

 
Fonte: Autor 



59 
 

 Visando identificar a origem das fases da metodologia R-BPM na Figura 7, 

foi dado um destaque com a cor cinza claro para as fases do ciclo de vida BPM e com 

a cor cinza escuro para os componentes da estrutura de gerenciamento de riscos do 

COSO. 

 O Quadro 8 apresenta uma outra visão da metodologia e, a seguir, é 

apresentada uma breve explicação sobre os motivos que levaram ao agrupamento e 

posicionamento das fases na metodologia.  

Quadro 8 - Metodologia R-BPM com a origem de suas fases destacadas 

Fases da Metodologia R-BPM 

Ambiente Interno 

Planejamento Fixação de Objetivos 

Modelagem do processo atual (AS-IS) 
Identificação de Eventos 

Análise do Processo Avaliação de Riscos 

Desenho do Processo Proposto 
Resposta a Risco 

Implementação Atividades de Controle 

Monitoramento e Controle do Processo 
Monitoramento 

Informações e Comunicações 

 O ambiente interno, como dito anteriormente, engloba toda a organização 

e dita como o negócio é gerido, além de fornecer a base pela qual os riscos são 

identificados e abordados pelo seu pessoal (COSO, 2004). Por isso, foi colocado no 

topo da metodologia R-BPM. Ele desempenha grande influência na execução da 

metodologia, sendo influenciado de acordo com os resultados da execução de cada 

iteração. 

 A fase de planejamento do ciclo de vida BPM e o componente fixação de 

objetivos do COSO (2004) foram agrupados pois o projeto BPM necessita estar 

alinhado com a estratégia da organização. Assim, nessa fase é necessário fixar os 

objetivos no âmbito estratégico e alinhar o projeto BPM com a estratégia da 

organização. A partir dos objetivos é possível estabelecer o apetite a riscos da 

organização. 

 A fase de modelagem do processo atual (AS-IS) do ciclo de vida BPM foi 

agrupada com o componente de identificação de eventos do COSO (2004). O 

agrupamento foi feito pois nessa fase é realizado o levantamento das informações 
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necessárias para o entendimento do processo e, em seguida, modelado o processo 

atual. Assim, durante o entendimento e modelagem do processo atual, é possível 

identificar eventos e classificá-los entre riscos e oportunidades. 

 A fase de análise do processo foi agrupada ao componente de avaliação 

de riscos do COSO (2004), pois nessa fase são analisados problemas no processo 

atual. Assim, aproveitamos para analisar também os riscos considerando-se a sua 

probabilidade de ocorrência e o impacto para que eles possam ser administrados. 

Além disso, nessa fase são estabelecidos indicadores que permitam mensurar e 

quantificar o estado do processo atual para que seja possível saber se o processo terá 

melhoras no futuro.  

 A fase de desenho do processo proposto (TO BE) e o componente resposta 

a risco do COSO foram agrupados, pois essa fase busca realizar o tratamento 

adequado para os problemas encontrados na fase anterior, estejam eles relacionados 

a processos ou a riscos. No caso de problemas na execução dos processos, são 

propostas mudanças para solucioná-los, no caso de riscos na execução dos 

processos, são definidas as respostas aos riscos (evitar, aceitar, reduzir ou 

compartilhar) de acordo com a tolerância e apetite a risco da organização. 

 A fase de implementação foi agrupada com o componente atividades de 

controle do COSO, pois nessa fase ocorre a implementação de políticas e 

procedimentos novos ou revisados, incluindo procedimentos que asseguram que as 

respostas aos riscos sejam executadas. Ainda, nessa fase são executadas as 

atividades necessárias para operacionalizar o processo proposto (TO BE). 

 A fase de monitoramento e controle do processo foi agrupada com o 

componente monitoramento do COSO. Essa fase tem como objetivo identificar o 

desempenho do processo e possíveis riscos não identificados nas fases anteriores, 

além de tornar possível a melhoria do processo e, consequentemente, do seu 

desempenho. Além disso, o processo de gestão de riscos é constantemente 

monitorado e as modificações necessárias são realizadas. 

 O componente informações e comunicações do COSO foi posicionado no 

centro da metodologia devido ao fato dessa fase poder, o tempo todo e durante 

qualquer fase do ciclo, identificar informações relevantes e comunicá-las na forma e 

no prazo que permitam aos responsáveis tomar as devidas providências.  

 A seguir, será detalhada cada fase da metodologia. Visando melhorar o 

entendimento das funcionalidades da ferramenta e da forma como essa apoia a 
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metodologia, foi adotado como exemplo o processo de negócio de ”Prestação de 

Contas” de uma organização. Maiores detalhes sobre o funcionamento da ferramenta 

podem ser encontrados no seu manual disponível no endereço eletrônico 

https://sites.google.com/a/cin.ufpe.br/modelo-r-bpm/a-ferramenta-r-bpm. 

4.2 Ambiente Interno 

 O ambiente interno representa o ambiente em que a organização está 

inserida e não uma fase propriamente dita com um conjunto de atividades e saídas 

predefinidas. Ele fornece a base pela qual os riscos são identificados e abordados 

pelos gestores através de vários elementos, incluindo a estrutura organizacional, 

recursos humanos, filosofia de gerenciamento de riscos, o apetite a risco, conselho 

de administração, a integridade e os valores éticos, além do ambiente em que estes 

estão (COSO, 2004).  Segue o conceito de alguns elementos que constituem o 

ambiente interno, de acordo com o COSO (2004): 

o Padrões de Recursos Humanos: trata-se dos processos relacionados 

a recursos humanos, como admissão, orientação, treinamento, 

avaliação, aconselhamento, promoção, compensação e adoção de 

medidas corretivas que enviam mensagens aos funcionários sobre os 

níveis esperados de integridade, comportamento ético e competência. É 

essencial que os empregados estejam preparados para enfrentar novos 

desafios na medida em que as questões e os riscos por meio da 

organização modificam-se e adquirem maior complexidade; 

o Conselho de Administração: representa uma parte crítica do ambiente 

interno e é capaz de influenciar os seus elementos de forma significativa. 

Conselhos eficazes garantem que a administração mantenha um 

gerenciamento de riscos eficaz; 

o Integridade e Valores Éticos: A boa reputação de uma organização 

pode ser tão valiosa que os seus padrões de comportamento devem 

estender-se além do mero cumprimento de normas. A eficácia do 

gerenciamento de riscos não deve estar acima da integridade e dos 

valores éticos das pessoas que criam, administram e monitoram as 

atividades da organização. Integridade e valores éticos são elementos 

essenciais ao ambiente interno das organizações, que influenciam o 

https://sites.google.com/a/cin.ufpe.br/modelo-r-bpm/a-ferramenta-r-bpm
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traçado, a administração e o monitoramento dos outros componentes do 

gerenciamento de riscos corporativos; 

o Compromisso com a Competência: A competência reflete no 

conhecimento e nas habilidades necessárias à execução de tarefas 

designadas. A administração decide quão bem essas tarefas necessitam 

ser executadas, ponderando a estratégia e os objetivos da organização, 

bem como os planos para a sua implementação e realização; 

o Estrutura Organizacional: provê o arcabouço para planejar, executar, 

controlar e monitorar as suas atividades. Inclui a definição de áreas 

fundamentais de autoridade e responsabilidade, além da definição de 

linhas apropriadas de comunicação. A entidade deve estar organizada 

de modo a possibilitar um gerenciamento de riscos eficaz e 

desempenhar as suas atividades de modo a atingir os seus objetivos; 

o Atribuição de Alçada e Responsabilidade: define até que ponto 

pessoas e equipes estão autorizadas e são incentivadas a adotar sua 

própria iniciativa ao abordar questões, bem como a solucionar 

problemas e os limites dessa autoridade. O alinhamento da alçada e da 

responsabilidade é geralmente realizado para incentivar iniciativas 

individuais, dentro dos limites correspondentes; 

o Filosofia de Gestão de Riscos: é representada pelo conjunto de 

convicções e atitudes compartilhadas que caracterizam a forma pela 

qual a organização lida com riscos em tudo aquilo que faz. Essa filosofia 

é apresentada em declarações a respeito das políticas, comunicações 

verbais e escritas, e durante o processo decisório. É de importância 

crítica que a administração reforce a filosofia não apenas com palavras, 

mas também por meio de ações do cotidiano; 

o Apetite a risco: refere-se ao nível de riscos que uma organização 

dispõe-se a aceitar na busca de valor. O apetite a risco é considerado 

no estabelecimento da estratégia organizacional, quando o retorno 

desejado de uma estratégia deve estar alinhado ao apetite a risco da 

organização. Geralmente as organizações consideram o apetite a risco 

de forma qualitativa, classificando-o em categorias como elevado, 

moderado ou baixo. 
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 O impacto de um ambiente interno ineficaz pode ir muito longe e talvez 

provocar prejuízos financeiros, desgastes da imagem pública ou, até mesmo, o 

fracasso. Para que uma organização possa desfrutar de um gerenciamento de riscos 

eficaz, a atitude e o interesse da alta administração devem ser claros e definitivos, 

além de permear toda a organização. 

4.3 Fase Planejamento e Fixação de Objetivos 

 A fase de planejamento e fixação de objetivos da metodologia R-BPM é a 

fase inicial do ciclo, antes de iniciar qualquer atividade dentro do ciclo, é necessário 

que os objetivos estratégicos estejam fixados e alinhados com a missão da 

organização. A missão da organização estabelece, em sentido mais amplo, aquilo que 

a organização deseja alcançar (COSO, 2004). Ela mostra, basicamente, os motivos 

da existência da organização em um sentido amplo, o que ela é, onde quer chegar, 

para quem ela trabalha e existe. A partir desses motivos, a alta administração fixa os 

objetivos estratégicos, formula estratégias e estabelece os objetivos da organização 

relativos às operações, à conformidade e à comunicação. Os objetivos estratégicos 

refletem em como a alta administração escolheu uma forma de gerar valor para as 

partes interessadas (COSO, 2004). 

 Com os objetivos estratégicos fixados, é possível realizar o alinhamento 

dos processos de negócio com a estratégia da organização. Nesta etapa é possível 

obter uma visão geral do processo, de modo a conseguir estimar o esforço necessário 

para a realização do projeto de BPM. São estabelecidos os objetivos e as metas do 

processo, além de delimitado o seu escopo. 

 Tendo sido definida a estratégia da organização pode-se definir também o 

apetite a riscos da mesma. O apetite a risco é a quantidade de riscos, no sentido mais 

amplo, que uma organização está disposta a aceitar em sua busca para agregar valor 

(COSO, 2004, p.20). Esse apetite pode ser considerado de forma qualitativa, 

categorizando-o como elevado, moderado ou baixo, ou de forma quantitativa que 

reflete e equilibra as metas de crescimento, retorno e risco (COSO, 2004). 

 Ainda, a partir da estratégia da organização é possível definir a tolerância 

a riscos da mesma, que é o nível de variação aceitável quanto à realização de um 

determinado objetivo. Por exemplo, um setor da organização fixa a sua meta de 

entregas pontuais em 90%, com uma variação aceitável na faixa de 80% a 100% das 

vezes (COSO, 2004). 
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 O IBGC assim diferencia apetite ao risco de tolerância ao risco: 

Enquanto “apetite ao risco” está associado ao nível de risco que a 
organização pode aceitar na busca e realização de sua missão/ visão (análise 
ex-ante), “tolerância ao risco” diz respeito ao nível aceitável de variabilidade 
na realização das metas e objetivos definidos (atividade mais associada ao 
monitoramento, ex-post). (IBGC, 2007, p.17). 

 Um processo dentro dos parâmetros de tolerâncias a riscos possibilita à 

administração maior garantia de que ela permanecerá dentro de seu apetite a risco, o 

qual, por sua vez, possibilita um grau mais elevado de confiança para que seus 

objetivos possam ser atingidos. Para apoiar a realização dessa fase, a ferramenta de 

apoio da metodologia R-BPM permite: 

 Definir os objetivos estratégicos da organização;  

 Cadastrar processos de negócios;  

 Definir os objetivos de cada processo de negócio e alinhá-los com os 

objetivos estratégicos da organização;  

 Definir o apetite a riscos da organização;  

 Definir categorias para agrupar os riscos; 

 Por exemplo, no caso do processo de prestação de contas, depois de 

definidos os objetivos estratégicos da organização, é possível cadastrar o processo, 

definir seus objetivos e alinhar estes objetivos aos objetivos estratégicos da 

organização, conforme ilustrado nas figuras 8 e 9. 

Figura 8 - Selecionando a opção Objetivos do Processo na ferramenta R-BPM 

 

Fonte: Autor 
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Figura 9 - Definindo o objetivo do processo (aba objetivo do processo) 

 

Fonte: Autor 

 A ferramenta fornece também uma opção para fazer uma avaliação 

qualitativa dos riscos, através da definição do apetite a riscos da organização feita 

nessa fase, conforme ilustra a Figura 10.  

Figura 10 - Interface de definição do apetite a riscos com valores preenchidos 

 

Fonte: Autor 

 O Quadro 9 apresenta as entradas, ferramentas e técnicas, e saídas dessa 

fase.  
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Quadro 9 - Entradas, ferramentas e técnicas, e saídas da fase de Planejamento e Fixação de 
Objetivos 

Fonte: o autor, baseado em Oliveira (2014), COSO (2004), PMI (2012), ABNT (2009) e IBGC (2007) 

 Convém que a organização aplique as ferramentas e técnicas de 

planejamento e fixação de objetivos que sejam adequadas aos seus objetivos e 

capacidades e aos riscos enfrentados. Para realizar a fase de Planejamento e Fixação 

de Objetivos da metodologia R-BPM, um conjunto de atividades deve ser executado. 

Essas atividades estão detalhadas no Apêndice A.1 desta dissertação e contemplam 

as atividades da metodologia EBPM proposta por Oliveira (2014), além de atividades 

propostas por COSO (2004), PMI (2012), ABNT (2009) e IBGC (2007) para planejar o 

gerenciamento de riscos. Maiores detalhes sobre as atividades também podem ser 

encontrados no endereço eletrônico https://sites.google.com/a/cin.ufpe.br/modelo-r-

bpm/.   

4.4 Fase Modelagem do Processo Atual e Identificação de Eventos 

 A fase de Modelagem do Processo Atual e Identificação de Eventos visa 

entender como o processo funciona atualmente e identificar eventos que possam 

representar riscos e oportunidades para o processo. Para o entendimento do 

processo, são aplicadas algumas técnicas como: entrevistas, observações, 

questionários, análise de documentos e análise de sistemas. Nesta etapa, não 

devemos buscar o processo correto, aqui é modelado o que é feito, esteja correto ou 

não (OLIVEIRA, 2014). 

 As técnicas utilizadas para entendimento do processo também podem ser 

utilizadas para identificação de riscos. Portanto, durante as atividades realizadas para 

entendimento do processo aproveitamos para identificar eventos em potencial que, se 

ocorrerem, afetarão os objetivos do processo. Durante sua identificação, um evento 

deve ser diferenciado entre ameaça (risco negativo) e oportunidade (risco positivo). 

Eventos de impacto negativo representam riscos que exigem avaliação e resposta da 

Entradas Ferramentas e Técnicas Saídas 

o Lista de Stakeholders 

o Planejamento Estratégico 

/ Diretrizes 

o Fatores Ambientais da 

Empresa 

o Reuniões de Levantamento 

da Visão do Negócio 

o Planejamento do Projeto 

o Validação da Documentação 

o Opiniões especializadas 

o Documento de Visão do 

Negócio 

o Plano de Projeto 

o Apresentação de 

Abertura do Projeto 

o Mapa de Gerenciamento 

de Riscos (Preliminar) 

https://sites.google.com/a/cin.ufpe.br/modelo-r-bpm/
https://sites.google.com/a/cin.ufpe.br/modelo-r-bpm/
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administração. Já os eventos de impacto positivo representam oportunidades que são 

canalizadas de volta aos processos de fixação dos objetivos (COSO, 2004). 

 A estrutura do COSO recomenda identificar os eventos de forma 

independente de sua probabilidade de ocorrência e de seu impacto para evitar que 

um evento deixe de ser percebido. A probabilidade e impacto de cada evento serão 

tratados na fase de Análise do Processo e Avaliação dos Riscos. Além disso, os 

eventos devem também ser classificados em categorias para permitir agrupar 

possíveis causas de riscos. O Quadro 10 apresenta uma abordagem sugerida pela 

estrutura do COSO para classificar os eventos dentro do contexto de fatores mais 

amplos internos e externos. No entanto, cada organização pode estabelecer sua 

própria classificação de acordo com seus objetivos.  

Quadro 10 - Categoria de Eventos 

Fatores Externos Fatores Internos 

Econômicos Infraestrutura 

Meio Ambiente Pessoal 

Políticos Processo 

Sociais Tecnologia 

Tendências tecnológicas  

Fonte: COSO (2004) 

 Como saída dessa etapa, teremos o modelo do processo atual (AS IS) que 

pode ser feito utilizando a notação BPMN (do inglês, Business Process Model and 

Notation) e a lista de eventos identificados, diferenciados entre oportunidades (riscos 

positivos) e ameaças (riscos negativos) e classificados em categorias. 

 Para apoiar a realização dessa etapa, a ferramenta de apoio da 

metodologia R-BPM permite cadastrar os eventos identificados informando o tipo do 

evento (positivo ou negativo), sua categoria, o processo ao qual o evento de risco está 

associado, além da descrição e consequência do evento. A Figura 11 ilustra o registro 

de um evento de risco para o processo de prestação de contas utilizado como exemplo 

nesta dissertação. Já a Figura 12 mostra uma lista de eventos cadastrados para este 

processo. 
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Figura 11 - Cadastrando um novo evento de risco na ferramenta R-BPM 

 

Fonte: Autor 
Figura 12 - Eventos Cadastrados 

  

Fonte: Autor 

 O Quadro 11 apresenta as entradas, ferramentas e técnicas, e saídas 

dessa fase.  

Quadro 11 - Entradas, ferramentas e técnicas, e saídas da fase de Modelagem do Processo Atual e 
Identificação de Eventos 

Fonte: o autor, baseado em Oliveira (2014), COSO (2004), PMI (2012), ABNT (2009) e IBGC (2007) 

Entradas Ferramentas e Técnicas Saídas 

o Saídas da fase de 

planejamento e fixação 

de objetivos. 

o Agenda de entrevistas 

o Mapa de 

gerenciamento de 

riscos. 

o Levantamento de Informações 

(Entrevistas, observações, 

questionários, análise de 

documentos e/ou análise de 

sistemas). 

o Modelagem em BPMN do 

processo atual. 

o Validação da documentação. 

o Análise SWOT. 

o Opinião especializada. 

o Técnicas de Diagramas. 

o Análise de fluxo de processos. 

o Metodologias de dados sobre 

eventos de perdas. 

o Modelo do Processo 

Atual. 

o Documento de 

Modelagem do 

Processo Atual. 

o Mapa de 

gerenciamento de 

riscos contendo os 

eventos de riscos 

identificados. 

 



69 
 

 Convém que a organização aplique as ferramentas e técnicas de 

modelagem do processo atual e identificação de eventos que sejam adequadas aos 

seus objetivos e capacidades e aos riscos enfrentados. Para realizar a fase de 

Planejamento e Fixação de Objetivos da metodologia R-BPM, um conjunto de 

atividades deve ser executado. Essas atividades estão detalhadas no Apêndice A.2 

desta dissertação e contemplam as atividades da metodologia EBPM proposta por 

Oliveira (2014), além de atividades propostas por COSO (2004), PMI (2012), ABNT 

(2009) e IBGC (2007) para identificar riscos. Maiores detalhes sobre as atividades 

também podem ser encontrados no endereço eletrônico 

https://sites.google.com/a/cin.ufpe.br/modelo-r-bpm/. 

4.5 Fase Análise do Processo e Avaliação dos Riscos 

 A fase de Análise do Processo e Avaliação de Riscos tem como objetivos 

identificar problemas no processo atual e avaliar os riscos do processo com relação à 

sua probabilidade de ocorrência e impacto para que eles possam ser administrados. 

Para identificação de problemas no processo atual são utilizadas técnicas de análise 

que devem ser selecionadas de acordo com o objetivo que se pretende alcançar. 

Algumas técnicas adotadas são a análise de causa-raiz ou espinha de peixe 

(Diagrama de Ishikawa), o brainstorming, o grupo focal, dentre outras (OLIVEIRA, 

2014). Nessa fase, é possível que sejam identificados eventos de riscos que não foram 

identificados na fase anterior, assim, antes de analisar os novos eventos é necessário 

adicioná-los ao sistema de gerenciamento de riscos caracterizando-os como ameaças 

ou oportunidades e informando suas categorias conforme descrito na seção anterior. 

 A avaliação de riscos permite que a organização considere até que ponto 

eventos em potencial podem impactar a realização dos objetivos. A administração 

avalia os eventos com base em duas perspectivas: probabilidade e impacto. A 

probabilidade representa a possibilidade de que um determinado evento ocorra, 

enquanto o impacto representa o seu efeito (COSO, 2004). Geralmente, as 

estimativas de probabilidade e impacto são feitas utilizando dados de eventos 

passados observáveis. 

 A metodologia de avaliação de riscos de uma organização pode utilizar 

técnicas qualitativas, quantitativas ou uma combinação de ambas. Geralmente, a 

administração emprega técnicas qualitativas quando os riscos não podem ser 

quantificados, ou se não há dados confiáveis em quantidade suficiente para a 

https://sites.google.com/a/cin.ufpe.br/modelo-r-bpm/
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realização das avaliações quantitativas, ou, ainda, se a relação custo-benefício para 

obtenção e análise de dados não for viável (COSO, 2004).  

 As técnicas quantitativas de avaliação geralmente requerem mais esforço 

e rigor, muitas vezes utilizando modelos matemáticos não triviais. A estrutura do 

COSO cita algumas técnicas quantitativas para avaliação de riscos como: 

comparação com referências do mercado (benchmarking), modelos probalísticos e 

modelos não probalísticos.  

 Como técnicas qualitativas, as organizações poderão utilizar as mesmas 

técnicas utilizadas para encontrar problemas no processo mais as técnicas utilizadas 

na fase de Modelagem do Processo Atual e Identificação de Eventos, como 

entrevistas e seminários. Um processo de auto avaliação de riscos colhe as opiniões 

dos participantes a respeito da probabilidade em potencial e do impacto de eventos 

futuros, utilizando escalas descritivas ou numéricas (COSO, 2004). 

 Uma técnica bastante utilizada para avaliação de riscos é a matriz de 

probabilidade e impacto. Essa matriz especifica as combinações de probabilidade e 

impacto que resultam em uma classificação dos riscos como de prioridade baixa, 

moderada ou alta. Nela podem ser usados termos descritivos ou valores numéricos, 

dependendo da preferência organizacional (PMBOK, 2012). A organização deve 

determinar que combinações de probabilidade e impacto resultam em uma 

classificação de alto risco, risco moderado e risco baixo. A Figura 13, extraída do Guia 

PMBOK ilustra estas condições pelos diferentes tons de cinza. A Figura 10 apresenta 

uma matriz de probabilidade e impacto cadastra na ferramenta de apoio da 

metodologia R-BPM. 

Figura 13 - Matriz de probabilidade e impacto 

 
Fonte: PMBOK, 2012 
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 A área com a cor cinza escuro (com os números maiores) representa alto 

risco; a área com cor cinza médio (com os números menores) representa baixo risco, 

e a área cinza claro (com os números intermediários) representa risco moderado.  

 Para apoiar a realização dessa etapa, a ferramenta de apoio da 

metodologia R-BPM permite avaliar os eventos de riscos identificados de acordo com 

sua probabilidade de ocorrência e impacto. A partir da probabilidade de ocorrência e 

impacto do risco é calculada a severidade do mesmo de acordo com o apetite a riscos 

da organização definido na fase de Planejamento e Fixação de Objetivos conforme 

detalhado na Seção 4.3. A Figura 14 ilustra a avaliação de um evento de risco para o 

processo de prestação de contas utilizado como exemplo nesta dissertação. Já a 

Figura 15 mostra o mapa de gerenciamento de riscos com uma lista de eventos já 

avaliados para este processo. 

Figura 14 - Avaliando riscos na ferramenta R-BPM 

 

Fonte: Autor 

Figura 15 - Mapa de Riscos com riscos avaliados 

 

Fonte: Autor 

 O Quadro 12 apresenta as entradas, ferramentas e técnicas, e saídas 

dessa fase.  
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Quadro 12- Entradas, ferramentas e técnicas, e saídas da fase de Análise do Processo e Avaliação 
dos Riscos 

Fonte: o autor, baseado em Oliveira (2014), COSO (2004), PMI (2012), ABNT (2009) e IBGC (2007) 

  Convém que a organização aplique as ferramentas e técnicas de análise 

do processo e avaliação de riscos que sejam adequadas aos seus objetivos e 

capacidades e aos riscos enfrentados.  

 Para realizar a fase de Análise do Processo e Avaliação dos Riscos da 

metodologia R-BPM, um conjunto de atividades deve ser executado. Essas atividades 

estão detalhadas no Apêndice A.3 desta dissertação e contemplam as atividades da 

metodologia EBPM proposta por Oliveira (2014), além de atividades propostas por 

COSO (2004), PMI (2012), ABNT (2009) e IBGC (2007) para avaliar riscos. Maiores 

detalhes sobre as atividades também podem ser encontrados no endereço eletrônico 

https://sites.google.com/a/cin.ufpe.br/modelo-r-bpm/. 

4.6 Fase Desenho do Processo Proposto e Respostas aos Riscos 

 A fase de Desenho do Processo Proposto e Respostas a Riscos tem como 

objetivo propor mudanças para solucionar os problemas encontrados nas etapas 

anteriores, sejam mudanças que visem a padronização dos processos, mudanças que 

reflitam na otimização de seu desempenho ou mudanças para tratamento dos riscos 

dos processos. É necessário definir nesta etapa as respostas aos riscos de acordo 

com a tolerância e apetite a riscos da organização. O COSO classifica as respostas a 

riscos nas seguintes categorias: 

Entradas Ferramentas e Técnicas Saídas 

o Saídas da Fase de 

Modelagem do 

Processo Atual e 

Identificação de 

Eventos; 

o Validação dos pontos 

de atenção com os 

Especialistas. 

o Mapa de gerenciamento 

de riscos. 

o Fatores Ambientais da 

Empresa. 

o Análise de Problemas e Causas 

(Análise de Causa Raiz e/ou 

Brainstorming); 

o Categorização de Problemas; 

o Definição de métricas do processo; 

o Priorização dos Problemas; 

o Validação da Documentação. 

o Avaliação de probabilidade e 

impacto dos riscos; 

o Matriz de probabilidade e impacto; 

o Avaliação de qualidade dos dados 

sobre riscos; 

o Avaliação da urgência dos riscos; 

o Opinião especializada; 

o Comparação com referências do 

mercado (benchmarking); 

o Modelos probalísticos; 

o Modelos não probalísticos. 

o Diagramas de Causa e 

Efeito; 

o Planilha de Causas X 

Soluções; 

o Mapa de Categorização 

de Problemas; 

o Planilha de Métricas; 

o Matriz GUT; 

o Relatório de Análise do 

Processo  

o Mapa de gerenciamento 

de riscos contendo a 

probabilidade de 

ocorrência e o impacto 

para cada evento 

identificado. 

https://sites.google.com/a/cin.ufpe.br/modelo-r-bpm/
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 Estratégias para riscos negativos ou ameaças 

o Eliminar: Envolve alterar o plano de gerenciamento do projeto para 

eliminar a ameaça, eliminando a causa do problema (ex: remover um 

pacote de trabalho ou substituir recursos humanos); 

o Mitigar: Reduzir a probabilidade ou o impacto de uma ameaça, 

tornando-a um risco menor e removendo-a da lista dos principais riscos 

do projeto. Qualquer redução nos riscos fará a diferença, mas a opção 

com a maior probabilidade de redução de impacto deve ser a opção 

selecionada; 

o Transferir (desviar, alocar): Tornar outra pessoa ou organização 

responsável pelo risco, contratando seguradoras por exemplo. A 

transferência do risco implica também na transferência das respostas ao 

risco. Mas atenção: transferir o risco não o elimina. Simplesmente 

passamos a responsabilidade para outra pessoa ou organização quando 

fazemos isso. A transferência dos riscos deve ser incluída nos termos e 

condições do contrato; 

o Aceitar: Não fazer nada. A aceitação ativa envolve a criação de planos 

de contingências para serem implementados se os riscos ocorrerem. A 

aceitação passiva deixa que as ações sejam determinadas quando e se 

os riscos ocorrerem. 

 Estratégias para riscos positivos ou oportunidades 

o Explorar (o oposto de eliminar): Procura eliminar a incerteza associado 

ao risco positivo, adicionar trabalho ou mudando o projeto para 

assegurar que a oportunidade ocorra; 

o Melhorar (o oposto de mitigar): Aumentar a probabilidade e os impactos 

positivos de uma oportunidade. Identificar os principais causadores 

desses riscos positivos ajuda a aumentar a probabilidade de ocorrência; 

o Compartilhar: Envolve alocar parte ou a totalidade da oportunidade 

para um terceiro (criando uma parceria) que tenha mais capacidade de 

concretizar essa oportunidade; 

o Aceitar: Aceitar uma oportunidade é estar disposto a aproveitá-la caso 

ela ocorra, mas não persegui-la ativamente. 
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 De acordo com a resposta escolhida para o risco, poderá ser necessário 

desenvolver um plano de implementação para executá-la. Uma parte crítica do plano 

de implementação é o estabelecimento de atividades de controle para assegurar-se 

de que a resposta ao risco seja conduzida (COSO, 2004). As ações para tratar os 

riscos, deverão, quando possível, constar no modelo proposto (TO BE) para que 

possam ser implementadas. 

 Os indicadores de desempenho do processo também são 

criados/atualizados e aprovados nessa fase. Após identificar as possíveis soluções e 

respostas a riscos para o processo, pode-se realizar um grupo focal para discussão 

com os especialistas do processo, de forma a validar as soluções viáveis e que visem 

atingir os objetivos almejados (OLIVEIRA, 2014). 

 Para apoiar a realização dessa etapa, a ferramenta de apoio da 

metodologia R-BPM permite definir as respostas aos riscos identificados e o 

responsável para cada risco. A Figura 16 ilustra a escolha do tratamento para um 

evento de risco do processo de prestação de contas utilizado como exemplo nesta 

dissertação. Já a Figura 17 mostra o mapa de gerenciamento de riscos com os 

tratamentos definidos para os riscos desse processo. 

Figura 16 - Definindo as respostas para os riscos na ferramenta R-BPM 

 

Fonte: Autor 

 O Quadro 13 apresenta as entradas, ferramentas e técnicas, e saídas da 

fase de Desenho do Processo Proposto e Respostas aos Riscos. Convém que a 

organização aplique as ferramentas e técnicas de desenho do processo proposto e 

respostas aos riscos que sejam adequadas aos seus objetivos e capacidades e aos 

riscos enfrentados. 
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Figura 17 - Mapa de Riscos com respostas definidas para os riscos 

   

Fonte: Autor 

 Para realizar a fase de Desenho do Processo Proposto e Respostas a 

Riscos da metodologia R-BPM, um conjunto de atividades deve ser executado. Essas 

atividades estão detalhadas no Apêndice A.4 desta dissertação e contemplam as 

atividades da metodologia EBPM proposta por Oliveira (2014), além de atividades 

propostas por COSO (2004), PMI (2012), ABNT (2009) e IBGC (2007) para tratamento 

de riscos. Maiores detalhes sobre as atividades também podem ser encontrados no 

endereço eletrônico https://sites.google.com/a/cin.ufpe.br/modelo-r-bpm/. 

Quadro 13 - Entradas, ferramentas e técnicas, e saídas da fase de Desenho do Processo Proposto e 
Respostas aos Riscos 

Fonte: o autor, baseado em Oliveira (2014), COSO (2004), PMI (2012), ABNT (2009) e IBGC (2007)   

4.7 Fase Implementação do Processo e Atividades de Controle 

 Nessa fase são executadas as atividades necessárias para operacionalizar 

o processo proposto na fase anterior (TO BE). Essa fase também inclui a 

Entradas Ferramentas e Técnicas Saídas 

o Modelo do Processo 

Atual 

o Lista de Pontos de 

Atenção 

o Resultado das 

métricas coletadas 

do processo 

o Saídas da Fase de 

Análise do Processo 

e Avaliação dos 

Riscos 

o Mapa de 

gerenciamento de 

riscos. 

o Levantamento de Informações 

(Entrevistas, observações, 

questionários, análise de documentos 

e/ou análise de sistemas); 

o Elaborar proposta de melhoria dos 

processos; 

o Brainstorming com equipe de EPROC; 

o Modelagem do processo proposto em 

BPMN; 

o Grupo Focal com Especialistas; 

o Definição de Indicadores de 

Desempenho; 

o Validação da Documentação; 

o Estratégias para riscos negativos ou 

ameaças; 

o Estratégias para riscos positivos ou 

oportunidades; 

o Estratégias de respostas de 

contingência; 

o Opinião especializada; 

o Modelo do Processo 

Proposto 

o Identidade dos 

Indicadores de 

Desempenho 

o Apresentação com lista 

de soluções 

o Checklist de 

Conformidade do 

Processo 

o Documento de Desenho 

do Processo Proposto 

(To Be) 

o Mapa de gerenciamento 

de riscos contendo as 

respostas aos riscos 

identificados. 

https://sites.google.com/a/cin.ufpe.br/modelo-r-bpm/
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implementação de políticas e procedimentos novos ou revisados, incluindo 

procedimentos que asseguram que as respostas aos riscos sejam executadas.  

 O primeiro passo é definir o método de implementação, se o processo 

proposto substituirá totalmente o processo antigo ou se eles poderão funcionar 

paralelamente até a validação do processo proposto. De acordo com Oliveira (2014), 

existem processos que podem ser executados paralelamente, de modo que possamos 

fazer uma implementação gradativa. Outros precisam ser totalmente substituídos pelo 

“novo” processo. Esse é um ponto relevante e que muitas vezes é negligenciado. 

 Após a definição do método de implementação, é elaborado um plano de 

implementação contendo as ações necessárias para a implementação, os 

responsáveis e a definição de planejamento de custo. No caso de uma implementação 

em paralelo, esse plano também deve descrever como os processos antigo e novo 

devem coexistir (OLIVEIRA, 2014). 

 Além disso, o plano de implementação deve conter as políticas e os 

procedimentos (ações de controle) necessários para assegurar que as respostas aos 

riscos sejam executadas em caso de concretização de algum risco durante a 

execução do processo. De acordo com o COSO (2004), essas atividades ocorrem em 

toda a organização, em todos os níveis e em todas as funções, pois compreendem 

uma série de atividades tais como: aprovação, autorização, verificação, reconciliação 

e revisão do desempenho operacional, da segurança dos bens e da segregação de 

responsabilidades. 

 Oliveira (2014) destaca que após a aprovação formal do plano de 

implementação, as atividades devem ser executadas de acordo com o planejado e 

periodicamente devem ser realizadas reuniões de acompanhamento, que visam 

validar a efetividade da ação e executar possíveis ajustes no planejamento. Depois 

de executadas todas as atividades, o processo é considerado implantado e segue 

para a gestão do dia a dia, ou seja, passa para a Fase de Monitoramento e Controle 

do Processo e Monitoramento dos Riscos e entra no ciclo de melhoria contínua. 

 Para apoiar a realização dessa etapa, a ferramenta de apoio da 

metodologia R-BPM permite cadastrar ações de controle e definir estados de alerta 

(gatilhos) para os riscos identificados. Como uma ação pode ser comum a mais de um 

risco, é possível associar uma mesma ação a mais de um risco. A Figura 18 ilustra o 

cadastro de uma ação. 
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Figura 18 - Definindo os dados da ação de controle (aba Dados da Ação) 

 
Fonte: Autor 

 O Quadro 14 apresenta as entradas, ferramentas e técnicas, e saídas da 

fase de Implementação do Processo e Atividades de Controle. Convém que a 

organização aplique as ferramentas e técnicas de implementação do processo e 

atividades de controle que sejam adequadas aos seus objetivos e capacidades e aos 

riscos enfrentados. 

Quadro 14 - Entradas, ferramentas e técnicas, e saídas da fase de Implementação do Processo e 
Atividades de Controle 

Fonte: o autor, baseado em Oliveira (2014), COSO (2004), PMI (2012), ABNT (2009) e IBGC (2007) 

  Para realizar a fase de Implementação do Processo e Atividades de 

Controle da metodologia R-BPM, um conjunto de atividades deve ser executado. 

Essas atividades estão detalhadas no Apêndice A.5 desta dissertação e contemplam 

Entradas Ferramentas e Técnicas Saídas 

o Saídas da Fase de 

Desenho do Processo 

proposto e Respostas 

aos Riscos 

o Método de 

implementação 

definido (instantâneo 

ou paralelo) 

o Mapa de 

gerenciamento de 

riscos. 

o Reuniões para Elaboração do Plano 

de Implementação; 

o Aprovação formal do Plano de Ação; 

o Articular a Gestão da Mudança; 

o Reuniões de Acompanhamento da 

Implementação. 

o Atividades de Controle 

o Revisões da Alta Direção 

o Processamento da Informação 

o Controles Físicos 

o Indicadores de Desempenho 

o Segregação de funções 

o Políticas e Procedimentos 

o Controles dos Sistemas de 

Informação 

o Controles Gerais 

o Administração da TI 

o Infraestrutura da TI 

o Administração da Segurança 

o Aquisição, Desenvolvimento e 

Manutenção de Software 

o Controle de Aplicativos 

o Dígitos de Verificação 

o Testes da Razoabilidade de Dados 

o Testes Lógicos 

o Plano de 

Implementação 

o Plano de Ação 

o Histórico das Ações 

o Mapa de gerenciamento 

de riscos contendo para 

cada risco o gatilho, as 

políticas e os 

procedimentos 

(atividades de controle). 
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as atividades da metodologia EBPM proposta por Oliveira (2014), além das atividades 

propostas por COSO (2004), para definir ações de controle para os riscos. Maiores 

detalhes sobre as atividades também podem ser encontrados no endereço eletrônico 

https://sites.google.com/a/cin.ufpe.br/modelo-r-bpm/. 

4.8 Fase Monitoramento e Controle do Processo e Monitoramento 

dos Riscos 

 Essa fase tem como objetivo identificar o desempenho do processo e tornar 

possível a sua melhoria. Além disso, o processo de gerenciamento de riscos é 

constantemente monitorado e as modificações necessárias são realizadas. 

 O monitoramento do processo inicia com a medição do desempenho e da 

conformidade do processo. As informações do processo devem ser analisadas de 

acordo com os indicadores e conformidades definidos na etapa de Desenho do 

Processo Proposto e Respostas a Riscos. Caso o desempenho do indicador e a 

análise de conformidade estejam atendendo às metas estabelecidas, o desempenho 

pode ser reportado para a organização. Caso contrário, deve-se buscar evidências 

para os problemas encontrados e posteriormente buscar as soluções. Essas soluções 

são convertidas em ações, que devem ser executadas em curto prazo (OLIVEIRA, 

2014). 

 O monitoramento do processo de gerenciamento de riscos é realizado 

avaliando-se a presença e o funcionamento de seus componentes ao longo do tempo. 

Essa tarefa é realizada mediante atividades contínuas de monitoramento, avaliações 

independentes ou uma combinação de ambas (COSO, 2004). O monitoramento 

contínuo ocorre no decurso normal das atividades de administração e inclui atividades 

como análise de relatórios operacionais, informações periódicas fornecidas por 

auditores externos e internos e assessores, informações externas (reclamações de 

clientes, fornecedores e gerentes) etc. O alcance e a frequência das avaliações 

independentes dependerão basicamente de uma avaliação dos riscos e da eficácia 

dos procedimentos contínuos de monitoramento (COSO, 2004). As deficiências no 

processo e no gerenciamento de riscos devem ser relatadas aos superiores, sendo as 

questões mais graves relatadas à alta direção. 

 Para apoiar a realização dessa etapa, a ferramenta de apoio da 

metodologia R-BPM permite acompanhar as ações definidas na fase anterior e definir 

https://sites.google.com/a/cin.ufpe.br/modelo-r-bpm/
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e acompanhar indicadores. A Figura 19 ilustra o registro do acompanhamento de uma 

ação definida para riscos do processo de prestação de contas. 

Figura 19 - Acompanhando as ações de controle 

 
Fonte: Autor 

 Já a Figura 20 ilustra uma lista de ações e o status de cada uma e as figuras 

21 e 22 mostram o cadastro e acompanhamento de indicadores. 

Figura 20 - Listagem de ações com status atualizado 

 
Fonte: Autor 

Figura 21 - Acompanhamento de Indicadores (Aba Geral) 

 
Fonte: Autor 
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Figura 22 - Acompanhamento de Indicadores (Aba Metas e Medições) 

 
Fonte: Autor 

 O Quadro 15 apresenta as entradas, ferramentas e técnicas, e saídas 

dessa fase. Convém que a organização aplique as ferramentas e técnicas de 

monitoramento e controle do processo e monitoramento dos riscos que sejam 

adequadas aos seus objetivos e capacidades e aos riscos enfrentados. 

Quadro 15 - Entradas, ferramentas e técnicas, e saídas da fase de Monitoramento e Controle do 
Processo e Monitoramento dos Riscos 

Fonte: o autor, baseado em Oliveira (2014), COSO (2004), PMI (2012), ABNT (2009) e IBGC (2007) 

 Para realizar a fase de Monitoramento e Controle do Processo e 

Monitoramento dos Riscos da metodologia R-BPM, um conjunto de atividades deve 

ser executado. Essas atividades estão detalhadas no Apêndice A.6 desta dissertação 

Entradas Ferramentas e Técnicas Saídas 

o Checklist de 

Conformidade do 

Processo 

o DNA do Indicador 

de Desempenho 

o Mapa de 

gerenciamento de 

riscos. 

o Reuniões de Monitoramento e Controle 

do Processo 

o Análise do resultado da medição 

o Coleta de Evidências dos 

Problemas/Inconsistências 

o Análise de Problemas e Causas 

o Definição do Plano de Ação 

o Aprovação formal do Plano de Ação 

o Articular a Gestão da Mudança 

o Reuniões de Acompanhamento do 

Plano de Ação 

o Divulgação do Desempenho do 

Processo 

o Auditorias de riscos 

o Análise de variação e tendências 

o Medição de desempenho técnico 

o Análise de reservas 

o Reuniões 

o Reavaliação de riscos 

o Checklist de 

Conformidade do 

processo 

o Relatório de 

Monitoramento e 

Controle do Processo 

o Planilha de Causa x 

Soluções 

o Plano de Ação para 

solução dos problemas 

o Histórico das Ações 

o Documentação das 

Mudanças 

o Mapa de gerenciamento 

de riscos atualizado. 
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e contemplam as atividades da metodologia EBPM proposta por Oliveira (2014), além 

de atividades propostas por COSO (2004), PMI (2012), ABNT (2009) e IBGC (2007) 

para monitorar os riscos. Maiores detalhes sobre as atividades também podem ser 

encontrados no endereço eletrônico https://sites.google.com/a/cin.ufpe.br/modelo-r-

bpm/. 

4.9 Fase Informações e Comunicações 

 A fase de Informações e Comunicações foi posicionada no centro da 

representação da metodologia devido ao fato dessa fase poder, o tempo todo e 

durante qualquer fase do ciclo, identificar informações relevantes e comunicá-las na 

forma e no prazo que permitam aos responsáveis tomar as devidas providências. Para 

a estrutura do COSO (2004), a comunicação eficaz ocorre ao fluir em todos os níveis 

da organização. As informações são necessárias em todos os níveis para identificar, 

avaliar e responder a riscos, administrá-la e alcançar seus objetivos. 

 A comunicação ágil e adequada com as diversas partes interessadas, 

acionistas, reguladores, analistas financeiros e outras entidades externas tem a 

finalidade de permitir avaliações mais rápidas e objetivas a respeito dos riscos a que 

está exposta a organização (IBGC, 2007). 

 A comunicação pode surgir sob a forma de manuais de políticas, 

memorandos, mensagens de correio eletrônico, notificações em quadros de avisos, 

mensagens pela Internet e mensagens gravadas em vídeo (COSO, 2004). O 

importante é que seja verificada a qualidade da informação antes de divulgá-la, uma 

vez que dados imprecisos podem gerar riscos não identificados. De acordo com o 

COSO (2004), para assegurar a qualidade das informações é necessário verificar se: 

o O conteúdo é apropriado – está no nível de detalhes adequado? 

o As informações são oportunas – estarão disponíveis quando 

necessário? 

o As informações são atuais – são as mais recentes? 

o As informações são exatas – os dados estão corretos? 

o As informações são de fácil acesso – são de fácil obtenção por aqueles 

que as necessitam? 

 É importante que todo o pessoal receba uma mensagem clara da alta 

administração, alertando que as responsabilidades do gerenciamento de riscos devem 

https://sites.google.com/a/cin.ufpe.br/modelo-r-bpm/
https://sites.google.com/a/cin.ufpe.br/modelo-r-bpm/
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ser levadas a sério e que cada um deve entender a sua própria função no 

gerenciamento de riscos, assim como as atividades individuais que se relacionam com 

o trabalho dos demais. 

 Com o gerenciamento de riscos é possível que sejam direcionados 

relatórios para os diversos níveis de gestão e que seja estabelecido um canal claro de 

comunicação, em duas vias, entre a diretoria e o conselho de administração. Este 

canal é o instrumento pelo qual o conselho irá orientar a gestão da diretoria em termos 

de limites de exposição ao risco e também receber análises qualitativas e quantitativas 

quanto aos riscos identificados, oportunidades e retornos esperados das diversas 

operações sob análise. 

 O Quadro 16 apresenta as entradas, ferramentas e técnicas, e saídas para 

lidar com a informação e a comunicação. 

Quadro 16 - Entradas, ferramentas e técnicas, e saídas da fase de Informações e Comunicações 

Fonte: o autor, baseado em COSO (2004) e PMI (2012) 

  Convém que sejam utilizados os mesmos procedimentos já adotados pela 

organização para tratar a informação e realizar a comunicação. 

 

4.10 Síntese do Capitulo 

 Este capítulo teve como objetivo apresentar a metodologia R-BPM e a 

ferramenta de software construída para apoiá-la. Na parte inicial demos uma visão 

geral da metodologia, apresentando as suas fases e seus principais elementos. Em 

seguida, cada fase da metodologia foi detalhada de acordo com as atividades que a 

constitui e com o modo com que a ferramenta de software auxilia na execução dessas 

atividades. 

  

Entradas Ferramentas e Técnicas Saídas 

o Mapa de 

gerenciamento de 

riscos. 

o Sistemas Estratégicos e Integrados 

o Meios de Comunicação 

o Informação divulgada 

o Comunicação realizada 
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5 ESTUDO DE CASO 
 

 

Este capítulo tem como objetivo descrever os resultados obtidos com a 

realização do estudo de caso adotado para avaliação da metodologia R-BPM e da sua 

ferramenta de apoio. O estudo de caso foi realizado em uma organização do setor 

público, na qual coletaram-se as percepções de especialistas e praticantes das áreas 

de riscos e de BPM sobre a metodologia e a ferramenta. Inicialmente será 

apresentado o contexto da organização estudada e, em seguida, os resultados dos 

grupos focais e do questionário de avaliação. 
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5.1 Contexto da Organização Estudada 

 A organização onde esta pesquisa foi aplicada iniciou seu interesse pelo 

gerenciamento de processos de negócios no ano de 2011. 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 (SANTANA, 2015). A motivação declarada 

para a estruturação do EPROC vem da: 

o Necessidade de uma visão sistêmica dos processos alinhada aos 

objetivos estratégicos; 

o Ausência de metodologias internas para a melhoria de processos e 

posterior controle de desempenho; 

o Ausência de padronização na execução de atividades relacionadas à 

BPM; 

o Necessidade de estabelecer uma unidade responsável por gerir a 

iniciativa de BPM na instituição de forma estruturada. 

 A partir da motivação para a estruturação do EPROC houve a necessidade 

de um apoio técnico, o que levou a organização a firmar, no ano de 2012, um convênio 

de cooperação com o Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE) para que uma equipe de pesquisadores desse centro, que atua no campo de 

BPM, viesse apoiar a condução dessa iniciativa. 

 Com o amadurecimento adquirido pela organização no domínio de BPM a 

partir do convênio, novos desafios foram surgindo, dentre eles, o gerenciamento de 

riscos em processos de negócios, indo de encontro com a problemática desta 

pesquisa que já havia sido levantada pelo autor desta dissertação e estava sendo 

analisada. Dessa forma, a organização foi escolhida para aplicação desta pesquisa.  

5.2 Objetivos do Estudo de Caso 

 Com relação aos propósitos, um estudo de caso pode apoiar uma pesquisa 

satisfazendo os quatro tipos de propósitos apontados por Runeson e Host (2009) e 

apresentados na Seção 3.1. Nesta pesquisa, o principal objetivo do estudo de caso 

foi a avaliação e refinamento da metodologia R-BPM e da ferramenta de apoio na 

organização estudada como estratégia da DSR. Portanto, o estudo de caso teve um 

caráter descritivo das avaliações e, como a abordagem de pesquisa DSR envolve um 
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ciclo contínuo de construção e avaliação, teve também um caráter de melhoria da 

própria metodologia R-BPM e da ferramenta através dos refinamentos. Os critérios 

utilizados para a avaliação da metodologia foram definidos com base nos critérios 

utilizados na Fase 1 e nos resultados dessa fase apresentados na Seção 2.4, para 

analisar os trabalhos relacionados descritos na literatura, que foram: 

o Critério 1: presença de atividades relacionadas à gestão de riscos em 

todas as fases do ciclo de vida BPM. 

o Critério 2: presença das principais atividades de gerenciamento de 

riscos. 

o Critério 3: compartilhamento das atividades que são comuns ao 

gerenciamento de riscos e BPM. 

o Critério 4: compartilhamento da responsabilidade pelos riscos para os 

responsáveis pelos processos. 

 A partir destes critérios, foi possível avaliar a metodologia com especialistas 

e também compará-la com os trabalhos relacionados apresentados na Seção 2.4.  

5.3 Desenvolvimento do Estudo de Caso 

 Para a aplicação da metodologia e da ferramenta na organização estudada 

foi selecionado o processo de prestação de contas da organização. Esse processo 

tinha como objetivos: 

1. Receber os processos originários e recursos da prestação de contas 

conforme legislação; 

2. Analisar a lisura dos gastos públicos (destinação dada aos recursos 

considerando a legalidade, economicidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação e 

interesse público) em cumprimento à legislação, do ponto de vista 

de gestão (responsabilidade administrativa) e de governo 

(responsabilidade política). 

 Ao todo foram mapeados 24 riscos para o processo de prestação de contas 

da organização. O mapeamento dos riscos desse processo teve início em setembro 

de 2015 e término em maio de 2016, e a utilização da ferramenta de apoio aconteceu 

somente no mês de maio de 2016. A Figura 23 ilustra a primeira página do mapa de 
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gerenciamento de riscos do processo de prestação de contas na ferramenta de apoio 

da metodologia R-BPM: 

Figura 23 - Riscos mapeados para o processo de prestação de contas da organização estudada 

 
Fonte: Autor 

 O grupo focal foi escolhido como estratégia a ser utilizada para coletar os 

dados das avaliações da metodologia R-BPM. Ao todo foram realizados 3 grupos 

focais de duração média de 50 minutos cada e com uma média de 7 a 8 participantes.  

As discussões foram realizadas, assim como na fase 2, com especialistas das áreas 

de riscos e de BPM da organização estudada, além de pesquisadores da área. 

Participaram dos grupos focais 2 especialistas em riscos, 3 especialistas em BPM e 2 

pesquisadores. A Seção 5.3 apresenta os resultados dos grupos focais realizados 

durante a construção da metodologia e a Seção 5.4 apresenta os resultados do último 

grupo focal, realizado com a metodologia e a ferramenta praticamente prontas. 

5.4 Resultados dos Grupos Focais Preliminares 

 De posse dos resultados da análise dos principais trabalhos relacionados 

existentes na literatura e suas limitações e da abordagem de gerenciamento de riscos 

escolhida, foi elaborado um esboço da metodologia para permitir realizar o 
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gerenciamento de riscos em processos de negócios de forma integrada com o ciclo 

de vida BPM.  

 Para a versão inicial da metodologia foi feito um agrupamento de cada 

atividade comum a toda abordagem de gerenciamento de riscos com a fase do ciclo 

de vida BPM com que cada uma dessas atividades possui maior relação. O objetivo 

desse agrupamento foi a execução das atividades de gerenciamento de riscos e das 

fases do ciclo de vida BPM de forma conjunta como sendo uma coisa única, assim, o 

que era executado duas vezes de forma isolada, agora seria executado apenas uma. 

Para realizar o agrupamento foram utilizados os componentes da estrutura de 

gerenciamento de riscos do COSO e as fases do ciclo de vida BPM proposto por 

Oliveira (2014). A partir dessa versão inicial da metodologia iniciou-se o estudo de 

caso na organização descrita na Seção 5.1 para avaliação e refinamento da 

metodologia, além da aplicação desta no mundo real.  

 No primeiro grupo focal foi feita, como estímulo inicial da discussão, uma 

breve apresentação da versão inicial da metodologia R-BPM. A partir de então, iniciou-

se o ciclo de refinamento da metodologia com os resultados das avaliações realizadas 

no grupo focal. Como a organização estudada já adotava o gerenciamento de riscos 

e BPM de forma isolada, foi possível conhecer também, através do grupo focal, a 

forma como as atividades de gerenciamento de riscos e de BPM eram realizadas na 

organização, o que permitiu repensar como essas atividades seriam agrupadas. Por 

exemplo, o componente de Informações e Comunicações estava agrupado com a fase 

de implementação do ciclo de vida BPM. Através de opiniões identificadas nas falas 

dos participantes, foi feito o posicionamento desse componente no centro da 

metodologia, pois podemos, o tempo todo e durante qualquer fase do ciclo, identificar 

informações relevantes e comunicá-las na forma e no prazo que permitam aos 

responsáveis tomar as devidas providências. Essa evidência pode ser identificada na 

seguinte fala de um dos participantes da reunião: 

“A informação deve chegar o mais rápido possível ao destinatário, 

não podemos esperar uma fase para comunicá-la...” 

Assim, como podemos confirmar outros agrupamentos, como o caso da 

fase de Monitoramento e Controle do processo e Monitoramento dos Riscos: 
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“O monitoramento dos processos, ele engloba o monitoramento 

de riscos também...” 

 Esse processo se repetiu e a metodologia foi sendo aprimorada de forma 

iterativa e incremental através dos ciclos de construções e avaliações realizados na 

organização, ao todo foram realizados 3 ciclos. A metodologia R-BPM apresentada 

no Capítulo 4 representa a versão final e o resultado de um trabalho onde 

pesquisadores e especialistas das áreas de riscos e de BPM puderam discutir a 

problemática de pesquisa até chegar nessa versão. 

5.5 Resultados do Grupo Focal de Avaliação 

Conforme detalhado na Seção 3.5.2, umas das estratégias utilizadas para 

coleta de dados da avaliação da metodologia e da ferramenta de apoio foi o grupo 

focal. O grupo focal contou com 7 participantes (Apêndice E) selecionados de maneira 

intencional, conforme os objetivos da análise, de forma a criar um grupo propício à 

discussão. Os critérios utilizados para avaliação da metodologia e da ferramenta 

foram os descritos na Seção 5.2. Além disso, as seguintes questões foram utilizadas 

para direcionar a discussão do grupo focal: 

o Q1 - Quais são as vantagens de gerenciar riscos em processos de 

negócios de forma integrada com BPM?  

o Q2 - Como a metodologia R-BPM pode melhorar a gestão de processos 

de negócios? 

o Q3 - Quais são os principais benefícios da metodologia R-BPM e de sua 

ferramenta de apoio? 

o Q4 - Quais são as principais limitações da metodologia R-BPM e de sua 

ferramenta de apoio. 

Com relação ao Critério 1: presença de atividades relacionadas à gestão de 

riscos em todas as fases do ciclo de vida BPM, foi possível constatar que esse é um 

grande benefício da metodologia proposta nesta dissertação, conforme relato de um 

dos participantes:  

“Um grande benefício da metodologia é a integração da visão de 
riscos de ponta a ponta no ciclo de vida BPM...”. 
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Alguns participantes também destacaram a vantagem do compartilhamento 

de recursos e atividades proporcionado pela metodologia, conforme buscava avaliar 

o Critério 3: compartilhamento das atividades que são comuns ao gerenciamento de 

riscos e BPM. 

“Uma vantagem é a automação da gestão de riscos em projetos 
de BPM, sem necessidade de geração de mais artefatos, com 
disponibilidade dos dados online e de forma fácil...” 

“Através da utilização da metodologia temos otimização de 
recursos, visão integrada e holística, possibilidade de 
monitoramento...” 

Com relação ao Critério 2: presença das principais atividades de 

gerenciamento de riscos, foram mencionadas algumas características da metodologia 

pelos participantes. 

“A metodologia permite a identificação de riscos e o tratamento 
adequado, compatível com as expectativas da organização, bem 
como o monitoramento das ações de tratamento...” 

“... é possível mapear os riscos e gerenciar as ações para evitá-
los...” 

 Algumas vantagens citadas pelos participantes foram: 

 “Como está alinhada ao ciclo BPM, conseguimos que os ricos 
sejam tratados de forma integrada e não isoladamente. ” 

“Pra gente que trabalha com o controle interno como um todo, é 
interessante quando você vai auditar um processo que você veja 
no que aquele processo reflete ou se preocupa com os riscos da 
corporação...” 

 Não foram identificadas limitações na realização do grupo focal, no entanto, 

uma melhora na descrição das fases da metodologia e das funcionalidades da 

ferramenta foi sugerida: 

“Talvez a descrição de algumas etapas possa ser melhorada, já 
que a ênfase está no uso da ferramenta e não na definição 
completa (incluindo exemplos) do que estamos cadastrando (ex. 
categorias, eventos, etc.) e do porquê de estarmos realizando 
aquela atividade na ferramenta...” 
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 A realização do grupo focal contribuiu para avaliação da metodologia e da 

ferramenta de apoio e foi útil para ajudar a responder as questões desta pesquisa. No 

entanto, foram poucas as contribuições para melhoria. 

5.6 Resultados do Questionário de Avaliação 

Conforme detalhado na Seção 3.5.3, um questionário (Apêndice B) 

fundamentado no modelo de aceitação de tecnologia (Technology Acceptance Model 

- TAM) (DAVIS, 1989) também foi utilizado para avaliação da metodologia. Antes de 

responder o questionário, os participantes (6 no total), mesmo já conhecendo os 

artefatos gerados neste trabalho, foram orientados a acessar o site da Metodologia R-

BPM no endereço eletrônico: https://sites.google.com/a/cin.ufpe.br/modelo-r-bpm/ e 

conhecer suas principais atividades e artefatos. Além disso, foram orientados também 

a ler o manual da ferramenta, também disponível através de endereço eletrônico: 

https://sites.google.com/a/cin.ufpe.br/modelo-r-bpm/a-ferramenta-r-bpm, e utilizar 

uma versão da ferramenta disponibilizada para testes. 

O público alvo dos questionários foram pesquisadores e especialistas das 

áreas de riscos e BPM e os critérios utilizados para avaliação, tanto da metodologia 

quanto da ferramenta, foram a facilidade de uso percebida e a utilidade percebida de 

acordo com o modelo TAM, além dos critérios descritos na Seção 5.2 para a estratégia 

de avaliação adotada no estudo de caso. 

De acordo com Davis (1989), a facilidade de uso percebida e a utilidade 

podem ser influenciadas por variáveis externas como, experiência do usuário, 

treinamento, características da tecnologia entre outras. Por isso, foram feitos 

questionamentos neste sentido visando identificar possíveis variáveis que pudessem 

influenciar nas respostas dos usuários. Os quadros 17, 18 e 19 apresentam as 

questões contidas no questionário de avaliação da metodologia e o Quadro 20 

apresenta os resultados para cada uma dessas questões. Já os quadros 21, 22 e 23 

apresentam as questões contidas no questionário de avaliação da ferramenta e o 

Quadro 24 apresenta os resultados para cada uma dessas questões. 

  

https://sites.google.com/a/cin.ufpe.br/modelo-r-bpm/
https://sites.google.com/a/cin.ufpe.br/modelo-r-bpm/a-ferramenta-r-bpm
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Quadro 17 - Questões relacionadas às variáveis externas que podem influenciar na avaliação da 
metodologia 

Nº Questão 

01 
Gerenciar riscos em processos de negócios é importante para evitar que eventuais falhas 
representem fortes impactos nos objetivos da organização. 

02 
Gerenciar riscos em processos de negócios é importante para permitir que a organização 
aproveite melhor suas oportunidades. 

03 
O ambiente interno da organização (cultura, alta administração, recursos humanos, 
compromisso etc.) exerce grande influência na gestão de riscos e na gestão de processos de 
negócios. 

04 
A comunicação e disponibilização de informações para as partes interessadas devem ocorrer 
durante todos os estágios de gerenciamento de riscos e de BPM. 

05 
O pensamento horizontal proporcionado por BPM, que enfatiza a visão ponta-a-ponta dos 
processos, é um grande facilitador para aumentar a conscientização sobre os riscos de forma 
mais holística 

 

Quadro 18 - Questões relacionadas à facilidade de uso percebida da metodologia 

Nº Questão 

06 A utilização da metodologia R-BPM é clara e de fácil entendimento. 

07 É necessário treinamento para utilizar a metodologia R-BPM. 

08 
A descrição dos estágios e atividades da metodologia R-BPM está clara e de fácil 
compreensão. 

09 A implantação da Metodologia R-BPM no contexto de uma iniciativa de BPM é difícil. 

10 Os artefatos e procedimentos são suficientes para utilização da metodologia. 

 

Quadro 19 - Questões relacionadas à utilidade percebida da metodologia 

Nº Questão 

11 
A metodologia R-BPM contribui para a organização alcançar os objetivos relacionados à 
gestão por processos. 

12 
A metodologia R-BPM permite integrar BPM com uma abordagem de gerenciamento de 
riscos. 

13 
A metodologia R-BPM permite que sejam realizadas atividades de gerenciamento de riscos 
em todas as fases do ciclo de vida BPM. 

14 
A metodologia R-BPM permite que sejam realizadas no ciclo de vida BPM as atividades 
comuns de gerenciamento de riscos. 

15 
A metodologia R-BPM permite que as atividades comuns ao gerenciamento de risco e ao 
gerenciamento de processos de negócios sejam aproveitadas de forma otimizada. 

16 
É possível obter uma maior eficiência de recursos (pessoas, equipamentos, espaços físicos 
etc.) com a metodologia R-BPM, já que recursos utilizados com BPM podem ser aproveitados 
para gerenciar riscos. 

17 É possível obter agilidade na identificação e tratamento de riscos com a metodologia R-BPM. 

18 
A metodologia R-BPM permite obter uma visão integrada dos riscos durante cada etapa do 
ciclo de vida BPM. 

19 
Com a metodologia R-BPM os donos dos processos passam a ter melhores condições para 
avaliar tanto o risco dos processos internos quanto dos externos. 

20 
A metodologia R-BPM permite que a responsabilidade pelos riscos seja compartilhada, já que 
esta pode ser atribuída aos responsáveis pelo processo. 

21 
A metodologia R-BPM pode influenciar no comportamento das partes interessadas e no 
compromisso da organização com BPM já que um maior número de pessoas estará 
consciente dos riscos existentes nos processos de negócios. 
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Quadro 20 - Quantidade de respostas para cada questão do questionário de avaliação da metodologia 

Nº 
Não Concordo 

Totalmente 
Não Concordo 
Parcialmente 

Indiferente Concordo 
Parcialmente 

Concordo 
Totalmente 

01 0 0 0 1 5 

02 0 0 0 1 5 

03 0 0 0 1 5 

04 0 0 0 3 3 

05 0 0 0 1 5 

06 0 0 0 2 4 

07 0 3 0 3 0 

08 0 0 0 3 3 

09 0 3 0 3 0 

10 0 0 0 3 3 

11 0 0 0 2 4 

12 0 0 1 0 5 

13 0 0 0 0 6 

14 0 0 0 0 6 

15 0 0 1 2 3 

16 0 1 0 2 3 

17 0 0 0 1 5 

18 0 0 0 2 4 

19 0 1 0 1 4 

20 0 0 1 0 5 

21 0 0 0 2 4 

 

Quadro 21 - Questões relacionadas às variáveis externas que podem influenciar na avaliação da 
ferramenta 

Nº Questão 

01 A ferramenta é importante e adiciona valor à metodologia R-BPM. 

02 Aprender a utilizar a ferramenta foi difícil para mim. 

03 Eu frequentemente tenho dificuldades com a utilização de sistemas. 

 

Quadro 22 - Questões relacionadas à facilidade de uso percebida da ferramenta 

Nº Questão 

04 O manual da ferramenta é claro e de fácil entendimento. 

05 A ferramenta é clara e de fácil entendimento 

06 Trabalhar com a ferramenta é agradável. 

07 Aprender a utilizar a ferramenta é fácil 

08 Não é necessário treinamento para utilizar a ferramenta 

 

Quadro 23 - Questões relacionadas à utilidade percebida da ferramenta 

Nº Questão 

09 A ferramenta agiliza a execução das atividades da metodologia R-BPM. 

10 A ferramenta permite ter uma visão geral sobre os riscos dos processos de negócios. 

11 A ferramenta facilita o controle e acompanhamento dos riscos. 

12 A ferramenta fornece as informações necessárias para priorizar os riscos. 

13 
Através da ferramenta é possível monitorar melhor as ações a serem executadas para tratar 
os riscos. 

14 Realizo as atividades da metodologia R-BPM mais rapidamente utilizando a ferramenta. 
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Quadro 24 - Quantidade de respostas para cada questão do questionário de avaliação da metodologia 

Nº 
Não Concordo 

Totalmente 
Não Concordo 
Parcialmente 

Indiferente Concordo 
Parcialmente 

Concordo 
Totalmente 

01 0 0 0 1 5 

02 4 2 0 0 0 

03 3 2 1 0 0 

04 0 0 0 1 5 

05 0 0 0 2 4 

06 0 0 0 2 4 

07 0 0 0 1 5 

08 0 1 0 3 2 

09 0 0 0 1 5 

10 0 0 0 0 6 

11 0 0 0 0 6 

12 0 0 0 2 4 

13 0 0 0 1 5 

14 0 0 0 0 6 

 Conforme comentado, foram consideradas a Facilidade de Uso Percebida 

e a Utilidade Percebida para a avaliação da metodologia R-BPM e de sua ferramenta 

de apoio através do Modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM) utilizado nos 

questionários. Quanto a facilidade de uso percebida, foi possível constatar que, 

apesar da clareza dos artefatos e procedimentos da metodologia, constatada nas 

questões 6 e 9 do Quadro 20, e de esses artefatos serem suficientes para sua 

utilização (questão 10 do mesmo quadro), pode ser necessário um treinamento para 

a sua utilização, conforme constatado na questão 7 do Quadro 20 e ilustrado na Figura 

24.  

Figura 24 – Questão 7: É necessário treinamento para utilizar a metodologia R-BPM 

 
Fonte: Autor 

 No entanto, a ferramenta construída para apoiar a utilização da 

metodologia pode auxiliar no preenchimento dessa lacuna, já que ela foi considerada 

como um importante artefato da metodologia (Questão 01 do Quadro 21) e de fácil 

utilização, conforme constatado na questão 07 do Quadro 22 e ilustrado na Figura 25. 

Além disso, o treinamento para utilização da ferramenta pode ser dispensado, 

conforme constatado na questão 08 do Quadro 22 e ilustrado na Figura 26.  
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Figura 25 - Aprender a utilizar a ferramenta é fácil 

 
Fonte: Autor 

Figura 26 - Não é necessário treinamento para utilizar a ferramenta 

 
Fonte: Autor 

 Já com relação à utilidade percebida, os respondentes concordaram que 

existe o reaproveitamento das atividades de ambos os contextos e eficiência de 

recursos (pessoas, equipamentos, espaços físicos etc.), o que pode ser constatado 

através da questão 16 do Quadro 20. No entanto, não podemos afirmar que este 

compartilhamento se dá da melhor forma possível conforme constatado na questão 

15 do mesmo quadro e ilustrado na Figura 27. Portanto, uma melhor otimização do 

compartilhamento de algumas atividades pode ser buscada para melhorar este 

quesito. 

Figura 27 - A metodologia R-BPM permite que as atividades comuns ao gerenciamento de risco e ao 
gerenciamento de processos de negócios sejam aproveitadas de forma otimizada. 

 
Fonte: Autor 

 A avaliação mostra também que é possível compartilhar a responsabilidade 

pelos riscos para os donos dos processos, de acordo com o Critério 4: 

compartilhamento da responsabilidade pelos riscos para os responsáveis pelos 



95 
 

processos, que é constatado pela questão 20 do Quadro 20 e ilustrado pela Figura 

28. 

Figura 28 - A metodologia R-BPM permite que a responsabilidade pelos riscos seja compartilhada, já 
que esta pode ser atribuída aos responsáveis pelo processo. 

 
Fonte: Autor 

 Foi possível constatar que a metodologia pode contribuir para: 

o A organização alcançar os objetivos relacionados à gestão por 

processos, conforme constatado na questão 11 do Quadro 20; 

o Obter agilidade na identificação e tratamento de riscos, conforme 

constatado na questão 17 do Quadro 20; e 

o Obter uma visão integrada dos riscos durante cada etapa do ciclo de 

vida BPM, conforme constatado na questão 18 do Quadro 20. 

 Já a ferramenta, pode contribuir para: 

o Agilizar a execução das atividades da metodologia R-BPM, conforme 

constatado na questão 09 do Quadro 24; 

o Ter uma visão geral sobre os riscos dos processos de negócios, 

conforme constatado na questão 10 do Quadro 24; 

o Controlar e acompanhar os riscos, conforme constatado na questão 

11 do Quadro 24; 

o Priorizar os riscos, conforme constatado na questão 12 do Quadro 

24; e 

o Monitorar melhor as ações para tratar os riscos, conforme constatado 

na questão 13 do Quadro 24. 

 Além disso, conforme constatado na questão 21 do Quadro 20 e ilustrado 

na Figura 29, a metodologia e a ferramenta podem influenciar no comportamento das 

partes interessadas e no compromisso da organização com BPM já que um maior 

número de pessoas estará consciente dos riscos existentes nos processos de 

negócios. 
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Figura 29 – Questão 21: A metodologia R-BPM pode influenciar no comportamento das partes 
interessadas e no compromisso da organização com BPM. 

 
Fonte: Autor 

 A aplicação dos questionários foi importante para confirmar os resultados 

obtidos no grupo focal e para identificar possibilidades de melhorias. Maiores detalhes 

sobre os questionários aplicados podem ser consultados nos Apêndices B e C.  

5.7 Comparação com os Trabalhos Relacionados 

Conforme mencionado na Seção 5.2, os critérios utilizados para avaliar a 

metodologia através dos grupos focais e do questionário, foram definidos com base 

nos critérios utilizados para analisar os trabalhos relacionados descritos na literatura 

e apresentados na Seção 2.4. Os resultados obtidos nessa avaliação permitiram 

comparar a metodologia R-BPM com os trabalhos relacionados. 

Com relação ao Critério 1: presença de atividades relacionadas à gestão 

de riscos em todas as fases do ciclo de vida BPM, foi possível comprovar através dos 

grupos focais e do questionário de avaliação da metodologia que existe a presença 

de atividades de gerenciamento de riscos em todas as fases do ciclo de vida BPM. 

Podemos perceber isso através da questão 13 do questionário (Figura 30) e do relato 

de um dos participantes do grupo focal: 

“Um grande benefício da metodologia é a integração da visão de 
riscos de ponta a ponta no ciclo de vida BPM...”. 

 
Figura 30 – Questão 13: A metodologia R-BPM permite que sejam realizadas atividades de 
gerenciamento de riscos em todas as fases do ciclo de vida BPM. 

 
Fonte: Autor 
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O Quadro 25 mostra a comparação entre a metodologia R-BPM e os 

trabalhos relacionados com relação à presença de atividades relacionadas à gestão 

de riscos em todas as fases do ciclo de vida BPM. Maiores detalhes sobre os trabalhos 

utilizados na comparação podem ser encontrados no Quadro 2. 

Quadro 25 – Comparação entre a metodologia R-BPM e os trabalhos relacionados com relação às 
fases do ciclo de vida BPM que são realizadas atividades de gerenciamento de riscos 

Cód. Planejamento Modelagem Análise Desenho Implementação Monitoramento 

P01  X     

P02  X X X   

P03  X     

P04  X X X   

P05  X X X   

P06  X X X   

P07   X X   

P08   X    

P09  X  X X  

P10      X 

P11      X 

P12  X X X X X 

R-BPM X X X X X X 

Já com relação ao Critério 2: presença das principais atividades de 

gerenciamento de riscos, foi possível constatar através dos grupos focais e do 

questionário de avaliação da metodologia que as atividades que são comuns a toda 

abordagem de gerenciamento de riscos também são percebidas na metodologia. 

Podemos perceber isso através da questão 14 do questionário (Figura 31) e do relato 

de alguns participantes dos grupos focais: 

“A metodologia permite a identificação de riscos e o tratamento 
adequado, compatível com as expectativas da organização, bem 
como o monitoramento das ações de tratamento...” 

“... é possível mapear os riscos e gerenciar as ações para evitá-
los...” 
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Figura 31 - A metodologia R-BPM permite que sejam realizadas no ciclo de vida BPM as atividades 
comuns de gerenciamento de riscos. 

 
Fonte: Autor 

 O Quadro 26 mostra a comparação entre a metodologia R-BPM e os 

trabalhos relacionados com relação às atividades de gerenciamento de riscos e às 

abordagens de gerenciamento de riscos consagradas.  

Quadro 26 – Comparação entre a metodologia R-BPM e os trabalhos relacionados com relação às 
atividades de gerenciamento de riscos e às abordagens de gerenciamento de riscos consagradas. 

Cód. 

Identificação de Riscos Análise de Riscos 

Respostas 

a Riscos 

Atividades 

de Controle 

Abordagem 

de Riscos Identificação 

de Riscos 

Anotação 

de 

Riscos 

Probabilidade Impacto 

P01 X X   X X COSO8 

P02 X X    X  

P03  X     Basiléia II 

P04  X    X  

P05 X X     COSO9 

P06 X   X    

P07 X   X   COSO 

P08   X X X  
NIST 800-

3010 

P09  X X     

P10 X X X X X  M_o_R11 

P11 X  X     

P12 X       

R-BPM X  X X X X COSO 

                                            
8 Menciona que alguns modelos de riscos poderão ser utilizados na análise. Se baseia apenas em 
alguns pontos do COSO e tal fato é citado apenas na conclusão do trabalho. 
9 Apenas menciona na conclusão que a proposta auxilia no atendimento das necessidades do COSO, 
tais como identificar e avaliar eventos. 
10 É influenciada pelo NIST 800-30, um guia para gerenciamento de riscos em sistemas de tecnologia 
da informação. http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-30/sp800-30.pdf 
11 Possui influência do M_o_R (Management of Risk: Gerenciamento de Riscos) que faz parte do 
portfólio de Instruções de Boas Práticas publicado pelo Cabinet Office, um departamento do Governo 
do Reino Unido. Office of Government Commerce (2010) 
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 Maiores detalhes sobre os trabalhos utilizados na comparação podem ser 

encontrados no Quadro 2. 

5.8 Síntese do Capítulo 

Este capítulo teve como objetivo descrever os resultados obtidos com a 

realização do estudo de caso adotado para avaliação da metodologia R-BPM e da sua 

ferramenta de apoio. Inicialmente foi apresentado o contexto da organização estudada 

e os objetivos do estudo de caso. Em seguida, foi falado sobre os 3 grupos focais 

realizados durante o processo de construção e avaliação da metodologia. Discutimos 

também sobre os resultados obtidos com a avaliação das versões finais da 

metodologia e da ferramenta. Por fim, comparamos a metodologia R-BPM com os 

trabalhos relacionado existentes na literatura. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O último capítulo deste trabalho apresenta as considerações finais, os 

resultados obtidos relacionados com os objetivos iniciais da pesquisa, uma análise 

crítica dos resultados, levando em consideração os trabalhos relacionados, e por 

último, as possibilidades para realização de trabalhos futuros. 
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6.1 Resultados Obtidos 

 Esta dissertação apresentou como principal resultado da pesquisa a 

metodologia R-BPM que permite realizar o gerenciamento de riscos em processos de 

negócios de forma integrada com o ciclo de vida BPM. Para tal, a metodologia utiliza 

a estrutura de gerenciamento de riscos do COSO e o ciclo de vida BPM proposto por 

Oliveira (2014). 

 O objetivo específico de analisar as abordagens propostas na literatura de 

gerenciamento de riscos em processos de negócios buscou responder à (QP1): Quais 

são as abordagens existentes para gerenciar riscos de forma integrada com BPM e 

suas limitações? Com relação a esse objetivo, foi constatado que, apesar do número 

crescente de pesquisas sobre o tema, a maioria das abordagens existentes não é 

aplicada à todas as fases do ciclo de vida BPM e/ou não tiveram aplicações práticas. 

A única abordagem analisada que é aplicada a todas as fases do ciclo possui apenas 

a atividade de identificação de riscos. Esse é um outro problema dos trabalhos 

analisados, não há nesses trabalhos a presença das atividades geralmente 

necessárias para gerenciar riscos. Consequentemente, existe uma lacuna para 

trabalhos que permitam integrar modelos de gerenciamento de riscos consagrados no 

contexto de BPM e que esta pesquisa visa suprir.    

 O objetivo específico de analisar os modelos de gerenciamento de riscos 

existentes e identificar o mais adequado para ser integrado com BPM buscou 

responder à (QP2): Qual é o modelo de gerenciamento de riscos mais adequado para 

ser integrado com BPM? Referente a esse objetivo, foi constatado que os modelos 

analisados possuem atividades semelhantes e que o que difere entre eles é o foco de 

cada um. Como a SEC (Securities and Exchange Commission), responsável pela 

implantação da lei Sarbanes-Oxley (SOX), cita o COSO como a estrutura de 

gerenciamento de riscos mais recomendada, ele tem sido a estrutura mais adotada 

pelas organizações e foi escolhido também para ser utilizado neste trabalho. A 

justificativa dessa escolha se deve ao enfoque de gestão corporativa do modelo 

COSO. Esta visão é alinhada com a perspectiva de BPM. Além disso, a maioria dos 

trabalhos analisados que utiliza alguma abordagem de risco adota o COSO, os que 

não adotam são aplicados a domínios específicos de riscos, como é o caso do trabalho 

de Weiss e Winkelmann (2011), que foi desenvolvido no domínio financeiro e por isso 

é baseado no Acordo de Basiléia II. 
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 Os objetivos específicos de elaborar uma metodologia que permita realizar 

o gerenciamento de riscos em processos de negócios de forma integrada com o ciclo 

de vida BPM e construir uma ferramenta de software para apoiá-la, buscaram 

responder à (QP3): Como gerenciar riscos em processos de negócios de forma 

integrada com o ciclo de vida BPM? Com relação a esse objetivo, foi proposta a 

metodologia R-BPM e desenvolvida uma ferramenta web para apoiá-la.  A 

metodologia R-BPM permite que sejam realizadas atividades de gerenciamento de 

riscos durante todo o ciclo de vida BPM e utiliza, para tal, a estrutura de gerenciamento 

de riscos do COSO que possui ampla adoção pelo mercado. Com a ferramenta de 

software construída para apoiá-la é possível tornar a sua implantação mais simples e 

fácil, além de agilizar a execução de muitas de suas atividades. 

 Para atingir o objetivo de avaliar a metodologia proposta e sua ferramenta 

de apoio em uma organização experiente em BPM, associado à (QP4) Quais são os 

principais benefícios em gerenciar riscos de processos de negócios de forma 

integrada com BPM? – foi realizado um estudo de caso da aplicação da metodologia 

em uma organização pública do estado de Pernambuco. O estudo de caso foi 

escolhido como estratégia de avaliação inserida na Design Science Research e 

mostrou que, embora seja possível realizar o gerenciamento de riscos em processos 

de negócios de forma isolada, fora do ciclo de vida BPM, a metodologia proposta nesta 

dissertação pode fornecer diversos benefícios. A metodologia R-BPM pode auxiliar, e 

até mesmo incentivar, organizações que já adotam BPM a gerenciar riscos em seus 

processos de negócios de forma otimizada, já que os recursos utilizados com BPM 

poderão ser compartilhados. É possível também obter uma maior eficiência de 

recursos humanos, agilidade na identificação e tratamento de riscos que podem afetar 

o sucesso de iniciativas de BPM, além de uma visão integrada dos riscos durante cada 

etapa do ciclo de vida BPM.  

 Além disso, com a adoção da metodologia R-BPM, a responsabilidade 

pelos riscos passa a ser compartilhada. Com isso, os analistas e/ou donos dos 

processos podem ter melhores condições para avaliar os riscos e tratá-los de forma 

efetiva, já que as atividades que são comuns a todo modelo de gerenciamento de 

riscos estão disponíveis na metodologia R-BPM. Finalizando, o pensamento horizontal 

proporcionado por BPM, que enfatiza a visão ponta-a-ponta dos processos, torna-se 



103 
 

um grande facilitador para aumentar a conscientização sobre os riscos de forma mais 

holística. 

6.2 Análise Crítica 

 Dentre os critérios utilizados na Seção 2.4 para analisar os trabalhos 

relacionados na literatura, foi possível constatar que, com relação aos critérios 

analisados na Tabela 2.3, a metodologia R-BPM só não possui uma proposta de 

anotação para representar e comunicar os riscos. A principal causa disso foi o escopo 

do trabalho que pretendia cobrir todas as fases do ciclo de vida BPM com atividades 

comuns ao gerenciamento de riscos e, embora a representação de riscos através de 

modelos possa auxiliar na sua interpretação e comunicação, esta não é uma das 

atividades comuns. No entanto, quem for utilizar a metodologia R-BPM poderá suprir 

esta lacuna com a extensão da notação BPMN proposta por Cope et al. (2010), caso 

desejado. 

 Já com relação aos critérios analisados na Tabela 2.4, existe a presença 

de atividades de gerenciamento de riscos em todas as fases do ciclo de vida BPM, o 

que melhora a atenção sobre os mesmos já que durante todos os estágios de BPM 

existe um cuidado com a identificação e tratamento dos riscos. Uma questão que pode 

ser melhorada, entretanto, seria a adição de novas técnicas de avaliação de riscos à 

ferramenta R-BPM, principalmente quantitativa, já que esta oferece apenas uma 

opção de avaliação qualitativa.  

 A metodologia R-BPM possui atividades relacionadas ao gerenciamento de 

riscos em todas as fases do ciclo de vida BPM. No entanto, isso não significa que o 

tratamento dado aos riscos por ela em uma fase específica do ciclo seja melhor do 

que o dado por um outro trabalho que seja aplicado apenas à essa fase. Para chegar 

à esta conclusão é necessário um estudo detalhado, fazendo o comparativo de fase 

por fase, que não foi o objetivo deste trabalho, já que estávamos interessados em 

cobrir o ciclo como um todo.  

 Para detalhes de como contribuir com sugestões e críticas à metodologia 

R-BPM, utilize o endereço eletrônico https://sites.google.com/a/cin.ufpe.br/modelo-r-

bpm/, através do menu Críticas e Sugestões.  

  

https://sites.google.com/a/cin.ufpe.br/modelo-r-bpm/
https://sites.google.com/a/cin.ufpe.br/modelo-r-bpm/
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6.3 Trabalhos Futuros 

 Como trabalho futuro, recomendamos que a avaliação da metodologia seja 

feita em outras organizações públicas e privadas. Dessa forma será possível validar 

se as características aqui apresentadas se aplicam aos diferentes cenários das 

organizações. Recomendamos também que a metodologia seja usada por 

organizações que estejam iniciando suas ações com BPM, assim será possível avaliar 

as diferenças com relação às organizações que já utilizam BPM.   

 Recomendamos ainda pesquisas sobre notações de modelos de processos 

que permitam representar os riscos e possam ser utilizadas na metodologia R-BPM, 

visando facilitar a análise e comunicação dos riscos. Sugerimos também que 

funcionalidades não cobertas pela ferramenta sejam desenvolvidas, por exemplo, uma 

forma de realizar a análise quantitativa dos riscos ou rastreamento dos riscos por 

processo. 

 Apesar da metodologia R-BPM possuir atividades relacionadas ao 

gerenciamento de riscos em todas as fases do ciclo de vida BPM, isso não garante 

que as atividades propostas são melhores do que as propostas nos trabalhos que 

atuam apenas em algumas fases. Nesta dissertação comparamos apenas a existência 

ou não de atividades de gestão de riscos em cada fase do ciclo de vida BPM. Nesta 

dissertação comparamos apenas a existência ou não de atividades de gestão de 

riscos em cada fase do ciclo de vida BPM. Portanto, para aprimoramento da 

metodologia, é importante que seja feita uma pesquisa para identificar se as atividades 

propostas em cada fase do ciclo de vida BPM para lidar com riscos são as melhores 

alternativas e o que pode ser melhorado em cada fase de acordo com os trabalhos 

existentes na literatura. Sugerimos por fim, que a metodologia seja constantemente 

atualizada de modo a suprir as deficiências não encontradas neste estudo. 
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Apêndice A 
 Este apêndice tem a finalidade de apresentar as orientações para a 

execução das atividades da metodologia R-BPM. As atividades relacionadas com o 

gerenciamento de riscos e que contribuem com a metodologia EBPM de Oliveira 

(2014) foram destacadas com a cor azul claro. 

A.1  Atividades da Fase de Planejamento e Fixação de Objetivos 

Procedimentos da Fase de Planejamento e Fixação de Objetivos da metodologia R-BPM 

Atividade Descrição Responsável 
Produto (s) 
Gerado (s) 

1. Planejar o Projeto 

1.1 O planejamento do projeto deve ser realizado 
como é realizado atualmente pela 
organização.  

1.2 Definir a maneira que será conduzida as 
atividades de gerenciamento de riscos dos 
processos de negócios; 

1.3 Cadastrar no sistema de gerenciamento de 
riscos, se necessário, as categorias de 
riscos. 

Gerente de 
Projetos 

Plano do Projeto / 
Categorias 

cadastradas no 
sistema 

2. Identificar e 
classificar 
Stakeholders  

2.1 Selecionar as partes interessadas no 
processo, que atuam diretamente no 
mesmo e seus clientes e classificá-los de 
acordo com impacto e influência no 
processo. 

Gerente de 
Projetos 

Lista de 
Stakeholders / 

Atores do Processo 

3. Realizar 
levantamento da 
visão do negócio 

3.1 Conduzir pesquisa documental sobre o 
processo (legislação, sistemas, posição na 
Cadeia de Valor). 

3.2 De forma opcional, dependendo da 
complexidade do processo e do seu impacto 
na organização, realizar workshop com um 
grupo maior com participantes das diferentes 
áreas impactadas para construir em conjunto 
a visão e o escopo do processo. Utilizar o 
template de Diagrama de Escopo como guia 
para levantar as informações necessárias à 
visão do escopo do processo. 

Analista de 
Processos 

Compilação de 
Documentos 
Relevantes 

4. Iniciar Elaboração 
do Documento de 
Visão 

4.1 Iniciar a elaboração do Documento de Visão 
alinhado com o planejamento do projeto. Este 
documento será concluído após o Kick-off12, 
pois serão levantadas as expectativas dos 
Stakeholders. 

Analista de 
Processos 

Documento de Visão 
(Preliminar) 

5. Fixar os objetivos 

5.1 Realizar o alinhamento do projeto de BPM 
com a estratégia da organização. 

5.2 Estabelecer os objetivos do processo bem 
como os objetivos correlatos 

5.3 Alinhar os objetivos do processo com os 
objetivos estratégicos da organização. 

5.4 Definir o apetite a riscos da organização 
5.5 Definir a tolerância a riscos da organização 
5.6 O analista deve preencher as seguintes 

informações no Sistema de Gerenciamento 
de Riscos:  Objetivos estratégicos, 
processo e seus objetivos, relacionamento 
entre objetivos do processo com os 
objetivos estratégicos, apetite a riscos da 
organização. 

Analista de 
Processos 

Informações 
registradas no 
Sistema de 
Gerenciamento de 
Riscos 

                                            
12 Momento em que todos os participantes do projeto se reúnem para definir objetivos, recursos, 
restrições, prazos e cronogramas referente ao projeto em pauta. 

https://docs.google.com/a/cin.ufpe.br/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2luLnVmcGUuYnJ8bW9kZWxvLXItYnBtfGd4OjY4ZWY4ZmIxNjc4NTBmNGQ
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Atividade Descrição Responsável 
Produto (s) 
Gerado (s) 

6. Preparar 
apresentação para 
Kick-off do projeto 

6.1 Elaborar a apresentação para o Kick-off do 
projeto de acordo com o planejamento. O 
Analista de Processos deve apoiar o Gerente 
de Projetos na preparação da apresentação. 
Utilizar o template "Apresentação para Kick-off 
do Projeto". 

Gerente de 
Projetos 

Apresentação para 
Kick-off do Projeto 

7. Realizar Reunião 
de Kick-Off do 
Projeto 

7.1  Agendar Kick-off com os envolvidos no 
processo, com a finalidade de apresentar 
como o projeto está estruturado, o escopo e 
objetivos. Utilizar o template “E-mail de 
Convocação para Reunião de Kick-off”. 

7.2 Levantar as expectativas dos Stakeholders e 
coletar demais informações para 
complementar o Documento de Visão Utilizar 
o template “Ata de Reunião”. 

Gerente de 
Projetos 

Ata de Reunião 

8. Concluir 
Documento de 
Visão 

8.1 Complementar o Documento de Visão do 
Negócio com as expectativas dos 
Stakeholders e demais informações 
complementares se necessárias. 

Analista de 
Processos 

Documento de Visão 
(concluído) 

9. Validar Documento 
de Visão 

9.1 Realizar a validação do documento e solicitar 
eventuais ajustes. 

Gerente do 
EPROC 

 

Documento de Visão 
validado 

10. Enviar Documentos 
para Stakeholders 

10.1 Enviar o “Documento de Visão do Negócio” 
juntamente com a ata do Kick-off para os 
Stakeholders. Ao enviar o Documento, deve 
ser comunicado o prazo para eventuais 
ajustes. Após este prazo o documento será 
considerado como validado e este deverá ser 
divulgado na organização. Utilizar o template 
“E-mail de envio da Ata do kick-off e 
“Documento de Visão”". 

Gerente de 
Projetos 

E-mail de envio da 
Ata do 

kick-off e 
Documento de Visão 

11. Publicar 
Documento no 
Portal 

11.1 Após validação e eventuais ajustes no 
documento solicitado pelos Stakeholders, o 
Gerente do EPROC deve publicar o 
“Documento de Visão do Negócio” e 
apresentação do Kick-Off no Portal do 
Escritório de Processos. 

11.2  O gerente do EPROC deve comunicar ao 
Gerente de Projeto que a publicação do 
“Documento de Visão do Negócio” e a 
apresentação do Kick-off no Portal do 
Escritório de Processos foi realizada. 

 

Gerente do 
EPROC 

Portal atualizado 

Iniciar a Fase de Modelagem do Processo Atual e Identificação de Eventos 

Fonte: o autor, baseado em Oliveira (2014), COSO (2004), PMI (2012), ABNT (2009) 
e IBGC (2007) 

A.2  Atividades da Fase de Modelagem do Processo Atual e 

Identificação de Eventos 

Procedimentos da Fase de Modelagem do Processo Atual e Identificação de Eventos da metodologia 
R-BPM 

Atividade Descrição Responsável 
Produto (s) 
Gerado (s) 

1. Planejar coleta de 
informações 

1.1 O Analista de Processos deve inicialmente 
definir qual será a estratégia adotada para a 
coleta de informações e quais serão as técnicas 
utilizadas, com base na avaliação do contexto 
em que a organização e o processo estão 
inseridos. Complexidade e criticidade do 
processo, quantidade de áreas envolvidas, 
riscos envolvidos, distância geográfica e 

Analista de 
Processos 

E-mail de 
Agendamento das 
reuniões de coleta 

https://docs.google.com/a/cin.ufpe.br/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2luLnVmcGUuYnJ8bW9kZWxvLXItYnBtfGd4OjlmMzMxNDI1NzBkMWYxYg
https://docs.google.com/a/cin.ufpe.br/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2luLnVmcGUuYnJ8bW9kZWxvLXItYnBtfGd4OjlmMzMxNDI1NzBkMWYxYg
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Atividade Descrição Responsável 
Produto (s) 
Gerado (s) 

necessidade de tratamento especial para 
determinados stakeholders são alguns dos 
fatores que devem ser observados para definir a 
melhor estratégia para coleta das informações.  

1.2 Nessa fase podem ser adotadas as técnicas de 
Entrevistas, Observação, Análise de 
Documentos, Questionário / Pesquisas e Grupo 
Focal composto por especialistas no domínio do 
negócio. Dependendo da necessidade mais de 
uma técnica pode ser adotada. 

1.3 Caso a técnica selecionada seja Brainstorming, 
Entrevistas ou Grupo Focal é necessário 
planejar o agendamento das reuniões.  

1.4 No caso de entrevistas, estas devem ser agendadas 
respeitando a ordem de execução do processo, uma 
vez que desta forma fica mais fácil para o Analista 
de Processos entender logicamente como o mesmo 
é executado, além de saber quais produtos a 
atividade anterior deve fornecer como entrada para 
a seguinte. 

2. Levantar as 
informações 

2.1  No caso de seleção das técnicas de Entrevista e 
Grupo Focal, estas devem ser executadas em pares, 
ou seja, o Analista de Processos deve conduzir as 
reuniões, porém é recomendável a presença de um 
Documentador, que ficará responsável por realizar 
as anotações do que for relatado.  

2.2 As entrevistas ou reuniões do grupo focal devem 
seguir um roteiro predefinido. O roteiro pode ser 
adaptado de acordo com o objetivo e escopo do 
projeto. 

2.3 Caso o processo já tenha um fluxo modelado, pode-
se utilizar este fluxo como referência na condução 
das entrevistas, porém deve-se ter cuidado para que 
o entrevistado não considere as informações 
contidas no fluxo verdadeiras e deixe de passar 
algumas informações relevantes para essa fase do 
projeto. 

2.4 As entrevistas e reuniões do grupo focal devem 
ser gravadas para possíveis consultas. Lembrar-
se de solicitar a permissão para gravar ao 
entrevistado. O objetivo da gravação é utilizar o 
áudio como fonte de consulta no momento de 
documentar o processo e identificar eventos de 
riscos.  

2.5 Coletar com os entrevistados modelos de todos os 
documentos que façam parte do processo (entradas 
e saídas). 

2.6 Caso os atores do processo estejam distantes 
fisicamente, pode-se realizar a entrevista via 
Telefone/Skype ou adotar o uso de questionários. 

Analista de 
Processos 

Áudio e Anotação 
das entrevistas e 

grupo focal/ 
Questionário /  
Documentos 

coletados com os 
atores do 
processo 

 
 

3. Documentar as 
atividades do 
processo 

3.1 Com orientação e validação do Analista de 
Processos o Documentador pode, em paralelo com 
a execução da coleta das informações, já iniciar a 
documentação do processo elaborando um esboço 
do fluxo. 

3.2 O Documentador realiza sob orientação e validação 
do Analista de Processos as atividades de 
documentação. 

3.3 Documentar como comentário no fluxo os 
pontos de atenção, eventos de riscos e 
eventuais observações e requisitos para 
automação. 

Documentador 

Esboço do Fluxo 
do Processo 
(Preliminar) 
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Atividade Descrição Responsável 
Produto (s) 
Gerado (s) 

4. Modelar o 
processo atual 
(As Is)  

4.1 Elaborar o modelo do processo (Visão Atual) na 
ferramenta de modelagem adotada pelo Escritório 
de Processos. 

4.2 Documentar as atividades do processo na 
ferramenta de modelagem adotada; 

4.3 Elaborar o Documento de Modelagem do Processo 
– Visão Atual. 

4.4 O Documentador pode apoiar o Analista de 
Processos nas atividades de documentação. 

4.5 Agendar novas entrevistas, caso necessário tirar 
dúvidas com os atores do processo. Estas dúvidas 
devem ser registradas. 

4.6 Validar internamente os artefatos gerados com a 
equipe envolvida no projeto (Analista de Processos, 
Gerente do EPROC, Documentador e especialistas 
do negócio), a fim de discutir possíveis erros de 
entendimento.  

Analista de 
Processos 

Modelo do 
Processo – Visão 
Atual / Documento 
de Modelagem do 
Processo – Visão 

Atual  

5. Identificar riscos e 
oportunidades 

5.1 Identificar e classificar eventos em riscos e 
oportunidades. Caso esses eventos ocorram 
poderão gerar impacto positivo (oportunidade) 
ou negativo (riscos) ao processo de negócio. 

5.2 Agrupar os eventos em categorias agrupando 
possíveis causas de riscos. 

5.3 Descrever as consequências de cada evento de 
risco. 

5.4 Preencher as informações de Eventos e Riscos 
associados no Sistema de Gerenciamento de 
Riscos. 

Analista de 
Processos 

Mapa de 
Gerenciamento 

de Riscos  
(Atualizado) 

6. Preparar 
apresentação 
para Validação do 
Modelo do 
Processo – Visão 
Atual 

6.1 Elaborar a apresentação para Validação do Modelo 
do Processo – Visão Atual. Utilizar o Template de 
Validação. 

Analista de 
Processos 

Apresentação para 
Validação do 
Modelo do 

Processo – Visão 
Atual 

7. Realizar reunião 
de validação 
Modelo do 
processo – Visão 
Atual e da Lista 
de Riscos 
Identificados 

7.1 Agendar reunião para apresentação do modelo 
do processo atual e riscos identificados com os 
atores do processo e eventuais Stakeholders. O 
formato da reunião pode ser um grupo focal, 
tendo o modelo do processo como ponto 
central para discussão.  

7.2 Iniciar a apresentação explicando a fase que 
atualmente estamos na metodologia R-BPM. 

7.3 Apresentar o “Modelo do Processo – Visão Atual” 
para os atores do processo e eventuais 
stakeholders. 

7.4 Apresentar o “Mapa de Riscos” para os atores 
do processo e eventuais stakeholders. 

7.5 Finalizar a apresentação explicando os próximos 
passos; 

7.6 Elaborar a ata da reunião, registrando os 
participantes e os ajustes necessários a serem 
implementados no fluxo. 

7.7 O Analista de Processos deve apoiar o Gerente 
de Projetos na apresentação do Modelo do 
Processo – Visão Atual e Mapa de Riscos. 

Gerente do Projeto 

E-mail de 
agendamento 
Reunião para 

Validação – Visão 
Atual/ 

Ata de reunião 
para Validação do 

Modelo do 
Processo – Visão 

Atual 

8. Efetuar Ajustes no 
Modelo do 
Processo e 
Documento de 
Modelagem do 
Processo – Visão 
Atual e no Mapa 
de Riscos 

8.1 Realizar eventuais ajustes no Modelo do 
Processo e Documento de Modelagem do 
Processo – Visão Atual e no Mapa de Riscos 

Analista de 
Processos  

Modelo do 
Processo e 

Documento de 
Modelagem do 

Processo – Visão 
Atual 

(Atualizado) 
Mapa de Riscos 

(atualizado) 

9. Validar Modelo do 
Processo e 
Documento de 
Modelagem do 
Processo – Visão 
Atual e Mapa de 
Riscos 

9.1 Realizar a validação do Modelo do Processo e 
do Documento de Modelagem do Processo – 
Visão Atual e Mapa de Riscos, e solicitar 
eventuais ajustes. 

Gerente do 
EPROC 

Modelo do 
Processo, 

Documento de 
Modelagem do 

Processo – Visão 
Atual e Mapa de 
Riscos (parcial) 

validados 

https://docs.google.com/a/cin.ufpe.br/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2luLnVmcGUuYnJ8bW9kZWxvLXItYnBtfGd4OjcyYjkxMGRhMTRmNzk3MGY
https://docs.google.com/a/cin.ufpe.br/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2luLnVmcGUuYnJ8bW9kZWxvLXItYnBtfGd4OjcyYjkxMGRhMTRmNzk3MGY
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Atividade Descrição Responsável 
Produto (s) 
Gerado (s) 

10. Enviar 
Documentos para 
Stakeholders 

10.1 Enviar o Modelo do Processo e o Documento de 
Modelagem do Processo – Visão Atual juntamente 
com a ata de reunião de validação do Modelo de 
Processo – Visão Atual para os Stakeholders. Ao 
enviar os Documentos, deve ser comunicado o 
prazo para eventuais ajustes. Após este prazo os 
documentos serão considerados validados e 
deverão ser divulgados na organização. Utilizar o 
template "E-mail de envio do Modelo do Processo – 
Visão Atual e Documento de Modelagem do 
Processo – Visão Atual". 

Gerente do Projeto 

E-mail de envio da 
Ata da Reunião de 

Validação do 
Modelo de 

Processo, Modelo 
de Processo Atual 
e Documento de 
Modelagem do 

Processo – Visão 
Atual 

11. Publicar Modelo 
do Processo e 
Documento de 
Modelagem do 
Processo – Visão 
Atual no Portal 

11.1 Publicar o Modelo do Processo e o Documento de 
Modelagem do Processo – Visão Atual no Portal de 
Processos. 

11.2 O Gerente do EPROC deve comunicar ao Gerente 
de Projeto que a publicação do Modelo do Processo 
e do Documento de Modelagem do Processo – 
Visão Atual no Portal do Escritório de Processos foi 
realizada. 

Gerente do 
EPROC 

Portal atualizado 

Iniciar a fase de Análise do Processo e Avaliação dos Riscos 

Fonte: o autor, baseado em Oliveira (2014), COSO (2004), PMI (2012), ABNT (2009) 
e IBGC (2007) 

A.3  Atividades da Fase de Análise do Processo e Avaliação dos 

Riscos 

Procedimentos da Fase Análise do Processo e Avaliação dos Riscos da metodologia R-BPM 

Atividade Descrição Responsável 
Produto (s) 
Gerado (s) 

1. Identificar os 
problemas 

1.1 Analisar os pontos de atenção do documento de 
Modelagem do Processo Atual e os ganhos 
obtidos com o projeto de melhoria (objetivos do 
projeto). 

1.2 Iniciar o preenchimento do Canvas de 
Transformação com as informações relativas aos 
ganhos.  

1.3 Identificar os problemas, considerando que serão 
sempre antagônicos aos ganhos que se quer 
obter. Com isso, delimitamos o escopo da 
análise. 

1.4 Elaborar a categorização dos problemas, 
distribuindo-os entre as categorias Qualidade, 
Prazo, Legalidade, Padronização, Recursos e 
Comunicação, utilizando a ferramenta definida 
pelo Escritório de Processos. 

1.5 Apenas os problemas devem ser incluídos neste 
diagrama. 

  

Analista de 
Processos 

Mapa de 
Categorização de 

Problemas/ 
Canvas de 

Transformação 
(parcial) 

2. Identificar as 
causas 
relacionadas aos 
problemas 

2.1 Analisar os problemas levantados e identificar 
suas causas. 

2.2 As técnicas utilizadas para mapear a causa 
raiz dos problemas apresentados devem ser 
escolhidas considerando a complexidade e o 
contexto do processo. Outras técnicas podem 
ser utilizadas em conjunto para validação ou 
complementação. As técnicas mais simples e 
mais utilizadas são o Diagrama de Causa e Efeito 
e os 5 Por quês, porém devem ser avaliadas 
outras possibilidades, caso estas não atendam às 
necessidades do processo.  

2.3 Como boa prática, executar a análise do processo 
levando em consideração as seguintes 
perspectivas: 
o Cultura e Contexto de Organização; 
o Métricas de Desempenho; 
o Interações com o Cliente; 
o Handoffs; 
o Regras de Negócio; 

Analista de 
Processos 

Diagramas de Causa 
e Efeito / Planilha de 
Problemas x Causas 
x Soluções (parcial) / 

Documento de 
Análise do Processo 

(parcial) 
Mapa de Riscos 

(atualizado) 

https://docs.google.com/a/cin.ufpe.br/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2luLnVmcGUuYnJ8bW9kZWxvLXItYnBtfGd4OjViMDhkZTk4NzQ0ZTE0ZDc
https://docs.google.com/a/cin.ufpe.br/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2luLnVmcGUuYnJ8bW9kZWxvLXItYnBtfGd4OjViMDhkZTk4NzQ0ZTE0ZDc
https://docs.google.com/a/cin.ufpe.br/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2luLnVmcGUuYnJ8bW9kZWxvLXItYnBtfGd4OjQyNzQ5Mjg3M2IyZGQwZTE
https://docs.google.com/a/cin.ufpe.br/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2luLnVmcGUuYnJ8bW9kZWxvLXItYnBtfGd4OjQyNzQ5Mjg3M2IyZGQwZTE
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Atividade Descrição Responsável 
Produto (s) 
Gerado (s) 

o Capacidade; 
o Gargalos; 
o Variação; 
o Custo; 
o Envolvimento Humano; 
o Controles de Processo; 
o Análise de Sistemas de Informação. 
As orientações sobre a análise destes pontos 
podem ser consultadas no BMP CBoK 3.0 (2013) 
no tópico 4.4. 

2.4 Elaborar os diagramas de causa e efeito (Um 
diagrama para cada problema identificado), 
utilizando a ferramenta definida pelo Escritório de 
Processos. Deve-se definir a natureza da Causa 
através da adaptação dos 6 M’s (Medição, Mão 
de Obra, Método, Meio Ambiente, Máquinas e 
Matéria Prima) que ficou da seguinte forma: 
Gestão, Pessoas, Procedimentos e Normas, 
Ambiente de Trabalho, Recursos Físicos, Fatores 
Externos. 

2.5 Documentar os problemas e causas 
encontrados na planilha de Problemas x 
Causas x Soluções. Esta planilha irá compor o 
Documento de Análise para a elaboração das 
soluções para a próxima fase. 

2.6 Registrar eventos de riscos ou oportunidades 
não identificados na fase de Modelagem do 
Processo Atual e Identificação de eventos. 
 

3. Coletar métricas 
atuais do processo 

3.1 Levantar os indicadores atuais do processo. 
3.2 Coletar métricas e preencher no Documento de 

Análise do Processo.  
3.3 Após a implantação do processo as métricas 

serão novamente coletadas para que seja 
possível avaliar se o processo realmente obteve 
uma melhora. 
 

Analista de 
Processos 

Documento de 
Análise do Processo 

(parcial) 

4. Analisar as métricas 
atuais 

4.1 Realizar a análise quantitativa das métricas, a fim 
de identificar possíveis problemas e distorções e 
procurar entender o porquê do valor apresentado; 

4.2 Esta análise deve estar documentada no 
Documento de Análise do Processo. 
 

Analista de 
Processos 

 

5. Avaliar os riscos 
identificados 

5.1 Analisar os riscos considerando a sua 
probabilidade e impacto como base para 
determinar o modo como deverão ser 
administrados. 

5.2 Realizar a análise quantitativa dos riscos (se 
desejado). 

5.3 Deverão ser preenchidas as informações 
relacionadas à Avaliação de Risco 
(probabilidade e impacto) na ferramenta de 
apoio. 

Analista de 
Processos 

Mapa de 
Gerenciamento de 
Riscos (Atualizado) 

6. Elaborar proposta 
de melhoria para o 
processo 

6.1 Analisar o processo, com o objetivo de identificar 
possíveis soluções. 

6.2 Complementar a Planilha de Problemas x Causas 
x Soluções com as soluções propostas por 
problema e causa. 

6.3 Nesta atividade já é possível fazer o rascunho do 
Processo Proposto inserindo as propostas de 
soluções ao Modelo do Processo Atual. É 
importante colocar anotações no próprio modelo 
do processo, pois desta forma facilita identificar 
posteriormente as sugestões de melhoria. 

Analista de 
Processos 

Planilha de Causas x 
Problemas x 

Soluções 
(atualizada) / Modelo 
Processo Proposto 

(rascunho) 

7. Definir novas 
métricas e/ou 
reavaliar métricas 
atuais 

7.1 Definir novas métricas (indicadores e pontos de 
controle) e/ou reavaliar métricas já existentes 
para o processo. Estas métricas serão potenciais 
indicadores e servirão para analisar qual a 
situação atual do processo. 

7.2 Se possível, coletar as novas métricas e 
preencher no Documento de Análise do 
Processo. 

Analista de 
Processos 

Documento de 
Análise do Processo 

(parcial) 

https://docs.google.com/a/cin.ufpe.br/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2luLnVmcGUuYnJ8bW9kZWxvLXItYnBtfGd4OjdiOTE4OTRiMDU3NTI4YzI
https://docs.google.com/a/cin.ufpe.br/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2luLnVmcGUuYnJ8bW9kZWxvLXItYnBtfGd4OjdiOTE4OTRiMDU3NTI4YzI
https://docs.google.com/a/cin.ufpe.br/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2luLnVmcGUuYnJ8bW9kZWxvLXItYnBtfGd4OjdiOTE4OTRiMDU3NTI4YzI
https://docs.google.com/a/cin.ufpe.br/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2luLnVmcGUuYnJ8bW9kZWxvLXItYnBtfGd4OjdiOTE4OTRiMDU3NTI4YzI


116 
 

Atividade Descrição Responsável 
Produto (s) 
Gerado (s) 

8. Identificar 
Especialistas para 
Validação 

8.1 Definir quais Especialistas do processo 
participarão da reunião de validação dos 
problemas e causas identificados na análise. 

8.2 Comunicar ao Gerente do EPROC para que o 
agendamento seja realizado. 
 

Analista de 
Processos 

Comunicação 
realizada. 

9. Preparar 
Apresentação para 
Validação da 
Análise e da 
Avaliação dos 
Riscos 

9.1 Elaborar a apresentação para Validação dos 
Problemas, Causas e Propostas de Soluções. 
Utilizar o template “Apresentação para 
Validação da Análise”, incrementando o 
artefato (PPT/Prezi) gerado para validação da 
fase anterior. 

Analista de 
Processos 

 

10. Agendar Reunião 
de Validação da 
Análise 

10.1 Agendar reunião com Especialistas no 
Processo para validação dos resultados da 
análise e da avaliação dos riscos. 

10.2 Validar  
10.3 Enviar previamente a documentação relativa à 

análise (Problemas x Causas) e à avaliação 
dos riscos para discussão e análise prévia 
pelos envolvidos. 

Gerente do 
EPROC 

E-mail de 
agendamento de 

reunião com 
especialistas 

11. Realizar Reunião 
de validação da 
Análise e da 
Avaliação dos 
Riscos com 
Especialistas 

11.1 Iniciar a apresentação explicando a fase que 
atualmente estamos na metodologia R-BPM. 

11.2 Apresentar para cada um dos problemas as 
métricas e o diagrama de causa e efeito. 

11.3 Apresentar para cada risco identificado, sua 
probabilidade de ocorrência, o impacto e a 
severidade do mesmo. 

11.4 Preencher o Canvas de Transformação com os 
participantes, a fim de levantar as ideias de 
melhoria para tratar a causa raiz de cada 
problema levantado. 

11.5 Apresentar as propostas de soluções já 
identificadas, por problema e causa, para 
validação. 

11.6  O Documentador deve anotar as possíveis 
soluções validadas pelo grupo e preparar a ata da 
reunião. 

11.7 Ao final da reunião a equipe do EPROC deverá 
se reunir para sintetizar as informações que 
merecem ser registradas na ata. Em síntese 
incluir: 
o Se os problemas e causas foram todos 

validados e se foi apontado algum problema 
ou causa novos ou propostas novas 
soluções; 

o Comentários relevantes 
o Ações de encaminhamento 
o Priorização de soluções se possível. 

Analista de 
Processos  

Ata de Reunião/ 
Canvas de 

Transformação de 
Processos 

 

12. Elaborar 
Documento de 
Análise do 
Processo 

12.1 Ajustar os artefatos de apoio à análise (diagramas 
de causa e efeito, planilha de Problemas x 
Causas x Propostas de Soluções). 

12.2 Elaborar o Documento de Análise do Processo 
contendo os diagramas de causa e efeito, a 
análise do processo de acordo com os diversos 
fatores apresentados na atividade 2, a análise 
das métricas, planilha de Problemas x Causas x 
Propostas de Soluções. 

12.3 Registrar na ferramenta novos eventos de 
riscos identificados. 

Analista de 
Processos  

Documento de 
Análise do Processo/ 

Artefatos de apoio 
(atualizados) 

13. Validar o 
Documento de 
Análise do 
Processo 

13.1 Validar o Documento de Análise do Processo. 
 

Gerente do 
EPROC 

Documento de 
Análise do Processo 

(atualizado) 

https://docs.google.com/a/cin.ufpe.br/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2luLnVmcGUuYnJ8bW9kZWxvLXItYnBtfGd4OjVhZGVlMTUyYzJlYjgwYjQ
https://docs.google.com/a/cin.ufpe.br/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2luLnVmcGUuYnJ8bW9kZWxvLXItYnBtfGd4OjVhZGVlMTUyYzJlYjgwYjQ
https://docs.google.com/a/cin.ufpe.br/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2luLnVmcGUuYnJ8bW9kZWxvLXItYnBtfGd4OjQyNzQ5Mjg3M2IyZGQwZTE
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Atividade Descrição Responsável 
Produto (s) 
Gerado (s) 

14. Enviar ata e 
Documento de 
Análise para 
Especialistas 

14.1 Enviar o Documento de Análise do Processo 
juntamente com a ata de reunião para validação 
pelos especialistas. Ao enviar os Documentos, 
deve ser comunicado o prazo para eventuais 
ajustes. Após este prazo os documentos serão 
considerados validados e deverão ser divulgados 
na organização. 

 Analista de 
Processos 

E-mail de envio da 
Ata da  

Reunião de  
Validação e do 
Documento de 

Análise 
 

15. Publicar 
Documento de 
Análise do 
Processo no 
Portal 

15.1 Publicar o Documento de Análise do Processo no 
Portal de Processos. 

Gerente do 
EPROC 

Portal atualizado 

Iniciar a fase de Desenho do Processo Proposto e Respostas aos Riscos 

Fonte: o autor, baseado em Oliveira (2014), COSO (2004), PMI (2012), ABNT (2009) 
e IBGC (2007) 

A.4  Atividades da Fase de Desenho do Processo Proposto e 

Respostas aos Riscos 

Procedimentos da Fase de Desenho do Processo Proposto e Respostas aos Riscos da metodologia 
R-BPM 

Atividade Descrição Responsável 
Produto (s) 
Gerado (s) 

1. Elaborar 
proposta de 
tratamento aos 
riscos 
identificados 

1.1 Definir o tratamento para cada um dos riscos 
identificados (evitar, aceitar, mitigar ou 
compartilhar). 

1.2 Propor ações para tratamento dos riscos. 
1.3 Deverão ser preenchidas as informações 

relacionadas à Resposta ao Risco e Atividades 
de Controle na ferramenta de apoio. 

Analista de 
Processos 

Mapa de 
Gerenciamento 

de Riscos 
(Atualizado) 

2. Elaborar proposta 
de melhoria para 
o processo 

2.1 Analisar o material da fase de análise para elaborar 
o Modelo de Processo Proposto. Deve-se focar em 
soluções que atendam aos problemas e causas 
relatados na análise e também as melhores 
práticas de desenho de processo (BPM CboK 3.0, 
2013): 
o Desenho em torno das interações com o 

cliente; 
o Focar em atividades que agregam valor, 

reduzindo ou eliminando as que não agregam; 
o Minimizar handoffs; 
o Estabelecer ponto único de contato com o 

cliente; 
o Combinar fluxos de trabalho semelhantes em 

um único fluxo de trabalho; 
o Assegurar fluxo contínuo para que nada 

interrompa ou retarde a cadeia de valor; 
o Simplificar o processo.  
o Antecipar necessidades de informação no 

fluxo do processo; 
o Capturar informação uma vez na fonte e 

compartilhar, disponibilizando acesso à 
informação onde for mais necessário; 

o Assegurar qualidade no início do processo 
para evitar gargalos, falhas e entregas ruins; 

o Padronizar processos; 
o Colocar equipes juntas ou em rede para tratar 

questões complexas; 
Para mais orientações sobre estes princípios de 
desenho de processos devem ser consultadas no BMP 
CboK (2013) no tópico 5.9; 
2.2 Além destes princípios para desenho de processos, 

deve-se observar ainda se as regras do negócio 
estão definidas e se o processo está em 
conformidade com suas normas e 
regulamentações. 

Analista de 
Processos 

Modelo do 
Processo 
Proposto/ 

Documento de 
Modelagem do 

Processo Proposto 
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2.3 Considerar no desenho do processo as ações 
propostas para tratamento dos riscos 
identificados. 

2.4 Elaborar o Documento de Modelagem do Processo 
Proposto. 

 

3. Validar 
internamente o 
modelo do 
processo 
proposto 

3.1 Esta validação deve ser feita pela equipe envolvida 
no projeto (Analista de Processos, Gestor do 
EPROC e Documentador) e por especialistas do 
negócio a fim de discutir possíveis erros de 
entendimento por parte do Analista de Processos 
em relação às regras de negócio e avaliar a 
viabilidade do modelo proposto. Esta etapa pode 
ser executada através de uma sequência de 
reuniões. 

3.2 Nesta atividade já é possível fazer o rascunho do 
Modelo de Automação (To Run) e iniciar a 
especificação de requisitos no intuito de aprofundar 
as discussões.  

3.3 Realizar os ajustes necessários no modelo do 
processo proposto. 

Analista de 
Processos 

Ajustes no Modelo 
do Processo 

Proposto/ 
Modelo de 

Automação To 
Run 

(Rascunho) 

4. Identificar os 
Indicadores  

4.1 O Analista de Processos deve definir, em conjunto 
com os especialistas do processo, o Gestor da 
Estratégia e o Gestor do EPROC, possíveis 
mudanças nos indicadores existentes ou propor a 
criação de novos indicadores. 

4.2 É necessário que estes indicadores estejam 
alinhados com os objetivos e metas da 
organização. 

4.3 Validar com a GEPL a proposição de criação ou 
mudanças de indicadores. Os indicadores que não 
forem considerados estratégicos ou de contribuição 
serão classificados como indicadores operacionais 
do processo e sua implementação será 
responsabilidade do gerente do projeto de melhoria. 

Analista de 
Processo / 

Especialistas/ 
Gestor da 
Estratégia 

Documento de 
Modelagem do 

Processo Proposto 
Ajustado 

5. Preparar 
apresentação 
para Validação do 
Modelo do 
Processo 
Proposto e das 
ações para 
tratamento dos 
riscos 

5.1 Elaborar a apresentação para Validação do 
Modelo de Processo Proposto e das ações para 
tratamento dos riscos. Utilizar o template 
“Apresentação do Modelo de processo 
Proposto”, incrementando o artefato (PPT/Prezi) 
gerado para validação da fase anterior. 

Analista de 
Processos 

Apresentação 

6. Realizar reunião 
de Validação do 
Modelo do 
Processo 
Proposto e das 
ações para 
tratamento dos 
riscos 

6.1 Agendar reunião para validação do Modelo do 
Processo Proposto e das ações para tratamento 
dos riscos com os atores do processo e 
eventuais Stakeholders. O formato da reunião 
pode ser o de um grupo focal, tendo o modelo 
do processo como ponto central para 
discussão. 

6.2 Iniciar a apresentação explicando a fase que 
atualmente estamos na metodologia R-BPM. 

6.3 Apresentar o Modelo do Processo Proposto, 
Riscos e ações para tratamentos dos riscos 
para os atores do processo e eventuais 
stakeholders. 

6.4 Finalizar a apresentação explicando os próximos 
passos. 

6.5 O Documentador deverá elaborar a ata da reunião 
registrando os participantes, as sugestões 
propostas e os ajustes necessários a serem 
implementados no fluxo. 

6.6 O Analista de Processos deve apoiar o Gerente de 
Projetos na apresentação do Modelo do Processo 
Proposto. 

6.7 É importante que os Stakeholders, tomadores de 
decisão, estejam presentes, uma vez que as 
soluções aprovadas serão implementadas no 
processo proposto e implementadas na 
organização. 

6.8 Elaborar a ata de reunião. Utilizar o template “Ata 
de Reunião”. 

Gerente do Projeto 

E-mail de 
Convocação para 

Reunião de 
Validação do 
Processo – 

Modelo Proposto/ 
Ata de reunião 

para Validação do 
Modelo do  

Processo Proposto 

https://docs.google.com/a/cin.ufpe.br/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2luLnVmcGUuYnJ8bW9kZWxvLXItYnBtfGd4OjVhZGVlMTUyYzJlYjgwYjQ
https://docs.google.com/a/cin.ufpe.br/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2luLnVmcGUuYnJ8bW9kZWxvLXItYnBtfGd4OjVhZGVlMTUyYzJlYjgwYjQ
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7. Efetuar Ajustes 
no Modelo do 
Processo e 
Documento de 
Modelagem do 
Processo 
Proposto e no 
Mapa de Riscos - 
Ações 
tratamento de 
Riscos 

7.1 Realizar eventuais ajustes no Modelo do 
Processo, no Documento de Modelagem do 
Processo Proposto e no Mapa de Riscos – 
Ações para tratamento de Riscos. O Analista de 
processos ou o Documentador deve 
complementar os artefatos com a finalidade de 
atender às soluções apresentadas e aprovadas 
pelos Stakeholders e complementar a descrição 
das atividades. 

7.2 Devemos partir do princípio que o desenho do 
processo deve ser o mais simples possível, uma 
vez que esta informação será divulgada para a 
organização e o entendimento deve ser comum. 

7.3 As soluções que não puderem ser representadas 
no fluxo devem ser listadas no Documento de 
Modelagem do Processo Proposto. 

7.4 Concluir a descrição dos indicadores no documento 
“Modelagem do Processo Proposto (TO BE) ”. 

7.5 Agendar novas entrevistas, caso necessário tirar 
dúvidas com os atores do processo. Estas dúvidas 
devem ser documentadas. 

Analista de 
Processos  

 

Modelo do 
Processo 

(Atualizado) /  
Documento de 
Modelagem do 

Processo 
Proposto 

(Atualizado) / 
Mapa de Riscos 

(Atualizado) 
 

8. Validar Modelo 
do Processo, 
Documento de 
Modelagem do 
Processo 
Proposto e Mapa 
de Riscos 

8.1 Realizar a validação do Modelo do Processo, do 
Documento de Modelagem do Processo 
Proposto e do Mapa de Riscos e solicitar 
eventuais ajustes.  

Gerente do 
EPROC 

Modelo do  
Processo,  

Documento de  
Modelagem do  

Processo 
Proposto e Mapa 

de Riscos 
Validados 

9. Enviar 
Documentos para 
Stakeholders 

9.1 Enviar o Modelo do Processo e o Documento de 
Modelagem do Processo Proposto em conjunto 
com a ata de reunião de validação do Modelo de 
Processo Proposto para os Stakeholders. Ao enviar 
os Documentos, deve ser comunicado o prazo para 
eventuais ajustes. Após este prazo os documentos 
serão considerados validados e deverão ser 
divulgados na organização. Utilizar o template "E-
mail de Envio da Ata de Reunião e Documentos da 
Fase”. 

Gerente do Projeto 

E-mail de envio da 
Ata da Reunião de  

Validação do 
Modelo de 

Processo Proposto 

10. Publicar Modelo 
do Processo e 
Documento de 
Modelagem do 
Processo 
Proposto no 
Portal 

10.1 Publicar o Modelo do Processo e o Documento de 
Modelagem do Processo Proposto no Portal de 
Processos.  

10.2 O Gerente do EPROC deve comunicar ao Gerente 
de Projeto que a publicação do Modelo do 
Processo e do Documento de Modelagem do 
Processo Proposto no Portal do Escritório de 
Processos foi realizada. 

Gerente do 
EPROC 

Portal atualizado 

Iniciar a fase de Implementação do Processo e Atividade de Controle 

Fonte: o autor, baseado em Oliveira (2014), COSO (2004), PMI (2012), ABNT (2009) 
e IBGC (2007) 

A.5  Atividades da Fase de Implementação do Processo e 

Atividades de Controle 

Procedimentos da Fase de Implementação do Processo e Atividades de Controle da metodologia R-
BPM 

Atividade Descrição Responsável 
Produto (s) 
Gerado (s) 

1. Definir o Método de 
Implementação: 
instantâneo ou 
iterativo. 

1.1 Definir se a implementação pode ocorrer em 
um único ciclo (instantâneo) ou em vários 
ciclos (iterativo); 

1.2 No caso da implementação instantânea, o 
novo processo só entrará em operação após 
todas as ações serem implementadas.  

1.3 As ações dizem respeito às mudanças 
necessárias para que o processo proposto 
entre em operação;  

1.4 Caso seja decidido que a implementação seja 
realizada em iterações, o processo deve 
prever quantos ciclos de implementação 
serão realizados e quais ações devem conter 

Dono do Processo  
Método de 

implementação 
definido 
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Atividade Descrição Responsável 
Produto (s) 
Gerado (s) 

em cada ciclo. Neste caso, já é possível 
iniciar a fase de Monitoramento do processo 
mesmo sem todos os ciclos da 
implementação terem sido concluídos. 

2. Definir Atividades de 
Controle para 
tratamento dos 
Riscos 

2.1 Preencher no sistema de gerenciamento 
de riscos o estado de alerta para a 
ocorrência do evento de risco (gatilho). 

2.2 Estabelecer políticas e procedimentos que 
deverão ser implementadas para 
tratamento dos riscos identificados. 

2.3 Deverão ser preenchidas as informações 
relacionadas às Ações de Controle e 
Indicadores na Ferramenta de apoio. 

Analista de 
Processos 

Mapa de 
Gerenciamento de 
Riscos (Atualizado) 

3. Elaborar o Plano de 
Implementação 

3.1 Detalhar as melhorias propostas em ações 
com suas respectivas dependências, prazos, 
responsabilidades e recursos necessários. É 
desejável que o responsável pela execução 
da ação tenha participado da criação, 
discussão e priorização das oportunidades de 
melhorias no processo. 

3.2 Considerar as atividades de controle 
propostas no Mapa de Gerenciamento de 
Riscos e que deverão ser implementadas. 

3.3 O Plano de Implementação deve ser 
elaborado considerando as atividades de 
curto prazo, médio prazo e longo prazo. 

3.4 Algumas ações podem requerer um esforço e 
prazo maior para sua implementação e 
envolver diversas áreas na organização. 
Nestes casos, deve-se elaborar um projeto 
para execução desta ação e utilizar a 
metodologia de gerenciamento de projetos já 
adotada pela organização. Para as demais 
ações que não necessite deste esforço, deve 
ser elaborado Plano de Ação. 

3.5 O acompanhamento da execução do Plano 
de Implementação será realizado através de 
reuniões de monitoramento e controle. 

3.6 As ações definidas no Plano de 
Implementação devem contemplar, quando 
necessário: 
o Elaboração de novos projetos (por 

exemplo de desenvolvimento / aquisição 
de softwares); 

o Identificação e desenvolvimento de 
competências, realização de 
capacitações e treinamentos; 

o Garantia da infraestrutura necessária; 
o Elaboração e Revisão de normativos;  
o Implantação de Indicadores; 
o Divulgação das mudanças; 
o Execução de Simulações ou Piloto; 
o Definição de ciclos de monitoramento e 

reavaliação do processo. 

Analista de 
Processos 

Plano de 
Implementação 

Elaborado 

4. Formalizar e Divulgar 
o Plano de 
Implementação 

4.1 Obter a aprovação formal das ações que 
serão realizadas para a Implementação do 
processo; 

4.2 O Plano de Implementação deve ser 
publicado no Portal de Processos e 
informado para as partes interessadas. 

Analista de 
Processos 

Plano de 
Implementação 

aprovado 



121 
 

Atividade Descrição Responsável 
Produto (s) 
Gerado (s) 

5. Cadastrar as ações 
de Implementação 
na ferramenta 

5.1 Cadastrar as ações que devem ser 
executadas na ferramenta de apoio, para 
que sejam acompanhadas; 

5.2 As ações são cadastradas como Plano de 
Ação ou Projetos e podem ser atualizadas 
através desta ferramenta. 

5.3 No caso de projetos deve-se utilizar a 
metodologia de gerenciamento de projetos já 
adotada pela organização. 

Analista de 
Processos 

Ações cadastradas 
na ferramenta 

6. Articular a Gestão da 
Mudança 

6.1 Articular e integrar as várias unidades 
organizacionais envolvidas com a 
implementação do processo e seus riscos 
(incluindo RH, TI, infraestrutura, legislação 
e outras). Também deve ser conduzida 
uma abordagem de gestão da mudança 
que avalie os impactos culturais 
resultantes das melhorias propostas aos 
profissionais envolvidos. 

Gerente do 
EPROC  

Ata de Reunião 

7. Executar as Ações 

7.1 Os responsáveis pelas ações devem 
executa-las de acordo com o prazo 
definido; 

7.2 Atualizar as informações sobre o 
andamento da execução das ações na 
ferramenta. 

Responsável pela 
Ação do Plano 

Histórico da ação 
atualizada na 
ferramenta 

8. Monitorar a Execução 
do Plano de 
Implementação 

8.1 Realizar reuniões periódicas com os 
envolvidos, para saber o andamento das 
ações e dificuldades na execução; 

8.2 Reprogramar o tempo para execução da 
ação, quando necessário;  

8.3 Avaliar a disponibilidade dos recursos 
necessários (humanos ou tecnológicos); 

8.4 Atualizar histórico da execução das ações 
na ferramenta. 

Gerente do 
EPROC 

Histórico da ação 
atualizado na 

ferramenta 

Iniciar a fase de Monitoramento e Controle do Processo e Monitoramento dos Riscos 

Fonte: o autor, baseado em Oliveira (2014), COSO (2004), PMI (2012), ABNT (2009) 
e IBGC (2007) 

A.6  Atividades da Fase de Monitoramento e Controle do Processo e 

Monitoramento dos Riscos 

Procedimentos da Fase de Monitoramento e Controle do Processo e Monitoramento dos Riscos da 
metodologia R-BPM 

Atividade Descrição Responsável 
Produto (s) 
Gerado (s) 

1. Realizar medição 
do desempenho e 
conformidade do 
Processo 

1.1 O Dono do Processo deve realizar a medição do 
desempenho e análise de conformidade de acordo 
com a periodicidade definida para o processo ou 
sempre que necessário; 

1.2 Nos casos em que houver a figura do Líder do 
Processo, o Dono do Processo deve solicitar a 
estes que coletem os indicadores e realizem a 
análise de conformidade em suas respectivas 
áreas/unidades organizacionais; 

1.3 A medição dos indicadores deve ser realizada 
como definido no Formulário de DNA do indicador; 

1.4 A análise de Conformidade deve ser realizada 
através da aplicação do Checklist de Conformidade 
e o desempenho do indicador deve ser registrado 
no Relatório de Monitoramento e Controle do 
Processo; 

1.5 O Dono do Processo deve consolidar as medições 
realizadas pelos líderes de processo e enviar para 
o analista de processos realizar a análise. 

Dono do Processo 

Checklist de 
Conformidade /  

Relatório de 
Monitoramento e 

Controle do 
Processo 

https://docs.google.com/a/cin.ufpe.br/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2luLnVmcGUuYnJ8bW9kZWxvLXItYnBtfGd4OjI4MWU3M2ZlMjBlYmZhYzI
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Atividade Descrição Responsável 
Produto (s) 
Gerado (s) 

2. Analisar o 
resultado da 
medição 

2.1 O Analista de processos deve analisar o resultado 
dos indicadores, de acordo com o que está definido 
no Formulário de DNA do Indicador, e o Checklist 
de Conformidade do processo; 

2.2 A análise dos indicadores e checklist de 
conformidade deve ser registrada no Relatório de 
Monitoramento e Controle do Processo. 

Analista de 
Processos 

Relatório de 
Monitoramento e 

Controle do 
Processo 

(Atualizado) 
 

3. Monitorar riscos 
e Comunicar 

 

3.1 Analisar o processo de acordo com o 
tratamento aos riscos definidos na ferramenta 
de apoio da metodologia R-BPM. 

3.2 Deverão ser preenchidas as informações 
relacionadas ao Monitoramento e Comunicação 
relacionados ao Gerenciamento dos Riscos 

3.3 Verificar se o resultado foi satisfatório. Se for 
satisfatório, já pode ser reportado, avançando 
para o item 13.  

Analista de 
Processos 

Mapa de 
Gerenciamento 

de Riscos 
(Atualizado) 

4. Coletar dados 
para evidenciar 
problemas e 
causas 

4.1 Caso o resultado da análise não seja satisfatório, 
deve-se coletar dados para evidenciar e detalhar os 
problemas e causas através de coleta de relatórios, 
extração e análise de dados de sistemas, etc. 

4.2 Identificar as causas dos problemas encontrados e 
listá-las; 

4.3 Identificar os riscos emergentes; 
4.4 O objetivo desta atividade é identificar os 

problemas que fizeram com que a conformidade do 
processo não seja 100% e/ou o indicador não 
atingisse sua meta.  

Analista de 
Processos  

Planilha de 
Problema x 
Causas x 
Soluções 

 
Relatório de 

Monitoramento e 
Controle do 
Processo  

(Atualizado)  
 

5. Analisar 
Problemas e 
Causas 

5.1 Analisar os problemas com o objetivo de identificar 
possíveis soluções para tratá-los. Atualizar a 
Planilha de Problemas x Causas x Soluções com 
as sugestões de soluções propostas para cada 
causa; 

5.2 A análise dos problemas e Causas pode ser 
realizada através da técnica de brainstorming com 
os Stakeholders do Processo ou em grupo focal 
com especialistas. 

Analista de 
Processos  

Planilha 
Problemas x 

Causas x 
Soluções 
atualizada 

6. Priorizar 
Problemas e 
Causas a serem 
tratados 

6.1 Realizar a priorização das causas que serão 
tratadas nessa fase de Monitoramento; 

6.2 Algumas ações podem requerer um esforço e 
prazo maior para sua implementação e envolver 
diversas áreas na organização. Nestes casos, 
deve-se elaborar um projeto para execução desta 
ação e utilizar a metodologia de gerenciamento de 
projetos já adotada pela organização. Para as 
demais ações que não necessite deste esforço, 
deve ser elaborado Plano de Ação. 

6.3 Nos casos em que houver a figura do Líder do 
Processo, o Dono do Processo deve ser auxiliado 
por este na execução desta atividade. 

Dono do Processo  

Planilha 
Problemas x 

Causas x 
Soluções 
atualizada 

7. Elaborar Plano de 
Ação 

7.1 O Plano de Ação pode ser elaborado em uma 
reunião entre o Dono do Processo, Líderes do 
Processo, Analista de Processos e 
Especialistas do Negócio; 

7.2 Obter aprovação formal do Plano de Ação com os 
Stakeholders do processo e com os responsáveis 
pelas ações. 

Dono do Processo  Plano de Ação 

8. Cadastrar o Ação 
na ferramenta  

8.1 Cadastrar as Ações na ferramenta, para que sua 
execução seja acompanhada; 

Analista de 
Processos 

Plano de Ação 
cadastrado na 

ferramenta 

9. Executar as 
Ações de 
Melhoria 

9.1 Os responsáveis pelas ações devem executá-las 
de acordo com o prazo definido; 

9.2 Atualizar as informações sobre o andamento da 
execução das ações na ferramenta de apoio da 
metodologia. 

Responsável pela 
Ação  

Histórico da ação 
atualizado na 

ferramenta 

https://docs.google.com/a/cin.ufpe.br/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2luLnVmcGUuYnJ8bW9kZWxvLXItYnBtfGd4OjI4MWU3M2ZlMjBlYmZhYzI
https://docs.google.com/a/cin.ufpe.br/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2luLnVmcGUuYnJ8bW9kZWxvLXItYnBtfGd4OjI4MWU3M2ZlMjBlYmZhYzI
https://docs.google.com/a/cin.ufpe.br/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2luLnVmcGUuYnJ8bW9kZWxvLXItYnBtfGd4OjI4MWU3M2ZlMjBlYmZhYzI
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Atividade Descrição Responsável 
Produto (s) 
Gerado (s) 

10. Monitorar a 
Execução das 
Ações 

10.1 Realizar reuniões periódicas com os envolvidos, 
para saber o andamento das ações e dificuldades 
na execução; 

10.2 Reprogramar o tempo para execução da ação, 
quando necessário;  

10.3 Avaliar a disponibilidade dos recursos necessários 
(humanos ou tecnológicos); 

10.4 Atualizar histórico da execução das ações na 
ferramenta de apoio da metodologia. 

Dono do Processo 
Histórico da ação 

atualizada na 
ferramenta 

11. Avaliar 
Resultado das 
Ações 

11.1 Esta é a fase em que se deve analisar se a ação 
implantada foi efetiva para a solução do problema, 
ou seja, se o problema não ocorrerá mais após a 
ação implementada; 

11.2 É necessário comparar dados coletados 
anteriormente com novos dados coletados nessa 
fase; 

11.3 Pode-se definir novas ações para ajustar o que 
ainda não foi resolvido. Sendo assim, é possível 
demandar atualizações nas ações, retornando para 
o passo 5 deste procedimento. 

Analista de 
Processos  

Atualizar 
histórico da ação 

ou criar novas 
ações na 

ferramenta 

12. Documentar 
Mudanças  

12.1 Atualizar a documentação do processo, caso 
necessário; 

12.2 Arquivar documentos e informações utilizados na 
solução do problema; 

12.3 Manter o histórico de todos os problemas 
remanescentes, que não puderam ser tratados 
anteriormente. Provavelmente estes problemas 
deverão ser tratados no próximo ciclo de 
Monitoramento e Controle do Processo e 
Monitoramento dos Riscos. 

Documentador 
Documentação do 

Processo 
atualizada 

13. Divulgar as 
Mudanças 

13.1 Divulgar as mudanças e/ou resultados do 
monitoramento.  

13.2 As ações que forem tomadas para comunicação 
devem estar alinhadas com a área responsável 
pela gestão de mudanças na organização. 

Dono do Processo 
Comunicações 

realizadas 

Fonte: o autor, baseado em Oliveira (2014), COSO (2004), PMI (2012), ABNT (2009) 
e IBGC (2007) 
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Apêndice B 
B.1 Questionário de Avaliação da Metodologia R-BPM 

 
Objetivo do Questionário 

Coletar informações sobre a facilidade de uso percebida e utilidade de uso 

percebida da Metodologia R-BPM (proposta para gerenciar riscos em processos de 

negócios de forma integrada com o ciclo de vida BPM) além de identificar os 

benefícios e limitações desta metodologia. 

Público Alvo 

 Gerente do Escritório de Processos (EPROC) 

 Analistas de Processos de Negócio 

 Documentadores/Modeladores 

 Especialistas em Riscos 

R-BPM: Uma Metodologia para Gestão de Riscos em Iniciativas de BPM 

Avaliação da Metodologia 

Constructo Definição Base Conceitual 

Variáveis 
Externas 

De acordo com Davis (1989), a facilidade de uso 
percebida e a utilidade podem ser influenciadas por 
variáveis externas como, experiência do usuário, 
treinamento, características da tecnologia entre 
outras. As variáveis externas fornecem uma melhor 
compreensão do que influencia a utilidade percebida 
e a facilidade de uso percebida. 

Davis, 1989; 
Venkatesh; Davis, 
2000; Venkatesh et al, 
2003. 

01 
Gerenciar riscos em processos de negócios é importante para evitar que 
eventuais falhas representem fortes impactos nos objetivos da organização. 

02 
Gerenciar riscos em processos de negócios é importante para permitir que a 
organização aproveite melhor suas oportunidades. 

03 
O ambiente interno da organização (cultura, alta administração, recursos 
humanos, compromisso etc.) exerce grande influência na gestão de riscos e na 
gestão de processos de negócios. 

04 
A comunicação e disponibilização de informações para as partes interessadas 
devem ocorrer durante todos os estágios de gerenciamento de riscos e de BPM. 

05 
O pensamento horizontal proporcionado por BPM, que enfatiza a visão ponta-
a-ponta dos processos, é um grande facilitador para aumentar a 
conscientização sobre os riscos de forma mais holística 
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Constructo Definição Base Conceitual 

Facilidade 
de uso 
percebida 

Grau em que uma pessoa acredita que utilizar a 
metodologia R-BPM não envolverá esforço. 

Davis, 1989; 
Venkatesh; Davis, 
2000; Venkatesh et al, 
2003. 

06 A utilização da metodologia R-BPM é clara e de fácil entendimento. 

07 É necessário treinamento para utilizar a metodologia R-BPM. 

08 
A descrição dos estágios e atividades da metodologia R-BPM está clara e de 
fácil compreensão. 

09 
A implantação da Metodologia R-BPM no contexto de uma iniciativa de BPM é 
difícil. 

10 Os artefatos e procedimentos são suficientes para utilização da metodologia. 

 

Constructo Definição Base Conceitual 

Utilidade 
percebida 

Grau em que uma pessoa acredita que utilizar a 
metodologia irá melhorar as atividades de gestão e 
desempenho da organização. 

Davis, 1989; 
Venkatesh; Davis, 
2000; Venkatesh et al, 
2003. 

10 
A metodologia R-BPM contribui para a organização alcançar os objetivos 
relacionados à gestão por processos. 

11 
A metodologia R-BPM permite integrar BPM com uma abordagem de 
gerenciamento de riscos. 

12 
A metodologia R-BPM permite que sejam realizadas atividades de 
gerenciamento de riscos em todas as fases do ciclo de vida BPM. 

13 
A metodologia R-BPM permite que sejam realizadas no ciclo de vida BPM as 
atividades comuns de gerenciamento de riscos. 

14 
A metodologia R-BPM permite que as atividades comuns ao gerenciamento de 
risco e ao gerenciamento de processos de negócios sejam aproveitadas de 
forma otimizada. 

15 
É possível obter uma maior eficiência de recursos (pessoas, equipamentos, 
espaços físicos etc.) com a metodologia R-BPM, já que recursos utilizados com 
BPM podem ser aproveitados para gerenciar riscos. 

16 
É possível obter agilidade na identificação e tratamento de riscos com a 
metodologia R-BPM. 

17 
A metodologia R-BPM permite obter uma visão integrada dos riscos durante 
cada etapa do ciclo de vida BPM. 

18 
Com a metodologia R-BPM, os donos dos processos passam a ter melhores 
condições para avaliar tanto o risco dos processos internos quanto dos 
externos. 

19 
A metodologia R-BPM permite que a responsabilidade pelos riscos seja 
descentralizada, já que esta pode ser atribuída aos responsáveis pelo processo. 

20 

A metodologia R-BPM pode influenciar no comportamento das partes 
interessadas e no compromisso da organização com BPM, já que um maior 
número de pessoas estará consciente dos riscos existentes nos processos de 
negócios. 
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Apêndice C 
C.1 Questionário de Avaliação da Ferramenta de Apoio da 

Metodologia R-BPM 

 
Objetivo do Questionário 

Coletar informações sobre a facilidade de uso percebida e utilidade de uso 

percebida da Ferramenta de Apoio da Metodologia R-BPM (proposta para auxiliar e 

facilitar a adoção da metodologia). 

Público Alvo 

 Gerente do Escritório de Processos (EPROC) 

 Analistas de Processos de Negócio 

 Documentadores/Modeladores 

 Especialistas em Riscos 

Ferramenta de Apoio da Metodologia R-BPM 

Avaliação da Ferramenta de Apoio 
 

Constructo Definição Base Conceitual 

Variáveis 
Externas 

De acordo com Davis (1989), a facilidade de uso 
percebida e a utilidade podem ser influenciadas por 
variáveis externas como, experiência do usuário, 
treinamento, características da tecnologia entre 
outras. As variáveis externas fornecem uma melhor 
compreensão do que influencia a utilidade percebida 
e a facilidade de uso percebida. 

Davis, 1989; 
Venkatesh; Davis, 
2000; Venkatesh et al, 
2003. 

01 A ferramenta é importante e adiciona valor à metodologia R-BPM. 

02 Aprender a utilizar a ferramenta foi difícil para mim. 

03 Eu frequentemente tenho dificuldades com a utilização de sistemas. 

 

Constructo Definição Base Conceitual 

Facilidade 
de uso 
percebida 

Grau em que uma pessoa acredita que utilizar a 
ferramenta R-BPM não envolverá esforço. 

Davis, 1989; 
Venkatesh; Davis, 
2000; Venkatesh et al, 
2003. 

04 O manual da ferramenta é claro e de fácil entendimento. 

05 A ferramenta é clara e de fácil entendimento 

06 Trabalhar com a ferramenta é agradável. 

07 Aprender a utilizar a ferramenta é fácil 

08 Não é necessário treinamento para utilizar a ferramenta 
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Constructo Definição Base Conceitual 

Utilidade 
percebida 

Grau em que uma pessoa acredita que utilizar a 
ferramenta irá melhorar a execução das atividades da 
metodologia R-BPM. 

Davis, 1989; 
Venkatesh; Davis, 
2000; Venkatesh et al, 
2003. 

09 A ferramenta agiliza a execução das atividades da metodologia R-BPM. 

10 
A ferramenta permite ter uma visão geral sobre os riscos dos processos de 
negócios. 

11 A ferramenta facilita o controle e acompanhamento dos riscos. 

12 A ferramenta fornece as informações necessárias para priorizar os riscos. 

13 
Através da ferramenta é possível monitorar melhor as ações a serem 
executadas para tratar os riscos. 

14 
Realizo as atividades da metodologia R-BPM mais rapidamente utilizando a 
ferramenta. 
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APÊNDICE D 

D.1 Roteiro dos Questionários de Avaliação 

 
Título da Pesquisa: Uma Abordagem para Integração de Técnicas de Gerenciamento 

de Riscos ao Domínio de BPM. 

 

Pesquisador Responsável 

o Fábio da Silva Ferreira: Mestrando em Ciência da Computação pela 

Universidade Federal de Pernambuco. 

o Carina Frota Alves: Professora Doutora do Centro de Informática da 

Universidade Federal de Pernambuco. 

o Rosa Cândida de Borba Cavalcanti: Professora Doutora da Faculdade dos 

Guararapes. 

 

Prezado (a),  

 

Estamos solicitando sua contribuição para avaliar, com base na sua experiência, a 

Metodologia R-BPM e sua ferramenta de apoio para realizar o gerenciamento de 

riscos em processos de negócios de forma integrada com o ciclo de vida BPM.  

 

Sua participação na pesquisa envolve as seguintes etapas: 

1. Acessar e conhecer os artefatos propostos pela Metodologia R-BPM, no 

endereço eletrônico: https://sites.google.com/a/cin.ufpe.br/modelo-r-bpm/ 

2. Ler o manual da ferramenta anexado a esta mensagem e também disponível 

no endereço eletrônico: https://sites.google.com/a/cin.ufpe.br/modelo-r-bpm/a-

ferramenta-r-bpm 

3. Acessar a ferramenta de apoio no endereço eletrônico: http://200.131.10.146/ 

o Login: admin 

o Senha: admin 

4. Alimentar a ferramenta com dados dos processos e riscos da organização. 

5. Responder o questionário de avaliação da Metodologia R-BPM e da 

ferramenta de apoio.  

  

https://sites.google.com/a/cin.ufpe.br/modelo-r-bpm/
https://sites.google.com/a/cin.ufpe.br/modelo-r-bpm/a-ferramenta-r-bpm
https://sites.google.com/a/cin.ufpe.br/modelo-r-bpm/a-ferramenta-r-bpm
http://200.131.10.146/
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Ressaltamos que sua participação é voluntária, a sua identidade será tratada com 

sigilo e você tem a liberdade de recusar-se a responder o questionário. Além disso, 

estamos à disposição para prestar qualquer esclarecimento que você julgue 

necessário, antes durante ou depois de responder o questionário.  
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APÊNDICE E 

E.1 Participantes do Grupo Focal de Avaliação 

Esta sessão apresenta o perfil dos participantes do estudo de caso. Seguindo as 

recomendações de Yin (2001), a seleção do grupo de participantes aconteceu de 

forma intencional, adotando como critério a experiência sobre o tema da pesquisa. A 

seguir é apresentada a lista dos participantes. 

 
 

Participante Perfil 

P01 

Gerente do Escritório de Processos Corporativo (EPROC), com experiência em 

BPM, responde pela condução das iniciativas de Gestão de Processos de 

Negócio dentro da organização, e faz parte da gerência de desenvolvimento 

organizacional. Teve atuação no projeto de implantação do Escritório de 

Processos. 

P02 

Gerente de Projetos do EPROC, responsável pela qualidade das iniciativas de 

BPM e pela conclusão exitosa destas iniciativas. É doutorando em ciência da 

computação.  

P03 

Analista de Processos do EPROC, com participação ativa nas iniciativas de 

BPM na organização. Possui certificações profissionais: Project Management 

Professional (PMP) e Certified Business Process Professional (CBPP). É Mestre 

em Ciência da Computação. 

P04 

Analista de Processos do EPROC, com participação ativa nas iniciativas de 

BPM na organização. É Mestrando em Ciência da Computação, com foco em 

Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM). 

P05 
Gerente de Riscos com experiência na prevenção e tratamento de riscos 

corporativos.  

P06 
Analista de Riscos com experiência na prevenção e tratamento de riscos 

corporativos. 

P07 
Pesquisador na área de BPM com doutorado na área de Ciência da 

Computação 

 


