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Resumo 
 

 

 

As iniciativas de BPM (Business Process Management) exigem mudanças no 

ambiente de negócios, com impactos significativos na cultura corporativa. Por isso, a 

Gestão de Mudanças é uma estratégia organizacional que deve ser incluída em 

iniciativas de BPM, para apoiar a organização para a realização dos objetivos 

estratégicos e maximizar o estado de prontidão para as mudanças. Entretanto, na 

academia e nas empresas há ausência de metodologias que abordem, de forma 

detalhada e consistente, a Gestão de Mudanças integrada ao ciclo de 

Gerenciamento de Processos de Negócio. Nesse contexto, esta pesquisa propõe 

uma metodologia de Gestão de Mudanças alinhada com o ciclo de vida de BPM, 

chamada Metodologia C-BPM (do inglês, Change – Business Process Management). 

A metodologia proposta baseia-se no guia do PMI (Project Management Institute) 

denominado “Managing Change in Organizations: A Pratice Guide”, e na abordagem 

proposta por John P. Kotter denominada “Kotter’s 8-Step Process for Leading 

Change”. Com base nessas referências, foram elaborados fluxos de ações 

ordenados que integram práticas de comunicação e capacitação às diretrizes gerais 

de Gestão de Mudanças e aos princípios de BPM. A metodologia C-BPM teve sua 

aplicabilidade avaliada por meio de um estudo de caso exploratório, realizado em 

uma organização pública que está conduzindo uma iniciativa de BPM. Para a coleta 

dos dados foram realizados grupos focais e uma pesquisa survey de natureza 

qualitativa, com a participação de especialistas em Gerenciamento de Processos de 

Negócio. Como resultado da avaliação, constatou-se que a metodologia C-BPM 

apresenta características relevantes para o aperfeiçoamento do gerenciamento das 

iniciativas de BPM, favorecendo o estabelecimento de uma cultura organizacional de 

aceitação das mudanças. Apesar dos resultados não serem generalizados para 

qualquer tipo de organização, esta pesquisa pode servir como referência para novos 

estudos empíricos nessa área de conhecimento. 

 
Palavras-chave: BPM. Gerenciamento de Processos de Negócio. Gestão de 

Mudanças. Gestão de Mudanças em BPM.  



 

Abstract 
 

 
 

 

Business Process Management (BPM) initiatives require changes in the 

organizational environment, with significant impacts on corporate culture. Therefore, 

Change Management is an organizational strategy that must be included in BPM 

initiatives to support the organization to achieve the strategic objectives and 

maximize the readiness state for change. However, in academia and companies, 

there are no methodologies that address the Change Management integrated with 

the Business Process Management cycle. That context, this research proposes a 

Change Management methodology aligned with the BPM lifecycle, called C-BPM 

Methodology (English, Change - Business Process Management). The proposed 

methodology is based on the PMI guide (Project Management Institute) called 

"Managing Change in Organizations: A Practice Guide," and the approach proposed 

by John P. Kotter called "Kotter's 8-Step Process for Leading Change." Based on 

these references, actions were proposed that integrate communication and training 

practices to the general guidelines of change management and BPM principles. The 

applicability of the C-BPM methodology was evaluated through an exploratory case 

study in a public organization that is leading a BPM initiative. To data collect, we 

conducted focus groups and a survey of qualitative research, with the participation of 

specialists in Business Process Management. As a result of the evaluation, it was 

found that C-BPM methodology propound relevant characteristics to improving the 

management of BPM initiatives, favoring the establishment of an organizational 

culture that accepts changes. Although the results are not generalizable to any type 

of organization, this research can serve as a reference for further studies in this area 

of expertise. 

 

Keywords: BPM. Business Process Management. Change Management. Change 

Management in BPM. 
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1. Introdução 
 

 

Este capítulo apresenta uma breve contextualização do tema deste trabalho, a 

motivação para realização desta dissertação, questões da pesquisa, delimitação dos 

objetivos a serem alcançados e a estrutura desta dissertação.  

 
 

1.1 Contexto 
Há várias décadas que as organizações, sejam elas públicas ou privadas, têm 

apresentado um cenário de demanda por melhores estratégias para promover a 

otimização do desempenho organizacional. Exigências como melhoria da qualidade, 

integração de sistemas, redução de custos e satisfação dos clientes tem provocado 

o interesse das organizações para a adoção de uma abordagem de gestão centrada 

em processos. 

Nesse contexto, o Gerenciamento de Processos de Negócio, do inglês 

Business Process Management – BPM, tem se intensificado nos últimos anos, como 

estratégia relevante para o sucesso das modernas organizações. BPM compreende 

um sistema abrangente de gestão que tem a capacidade de promover inovações e 

transformações nos negócios e em suas cadeias de valor, gerando melhorias 

consideráveis de desempenho (BROCKE; ROSEMANN, 2015). 

Apesar das vantagens previstas, a execução de projetos de BPM não é tarefa 

simples, pois acarreta mudanças fundamentais em termos de cultura organizacional, 

processos de negócio e tecnologia (JESTON; NELIS, 2006; SIKDAR; PAYYAZHI, 

2014; BAUMOL, 2015). Devido a essa complexidade, para garantir o sucesso de 

iniciativas de BPM é necessário um conjunto integrado e coordenado de atividades, 

incluindo a definição de uma estratégia consistente para tratar as mudanças 

(BALDAM et. al, 2007). 

A gestão de mudanças desempenha uma função importante em iniciativas de 

transformação organizacional, pois alguns benefícios são esperados com a sua 

execução, a exemplo do compromisso da liderança e do maior engajamento das 

partes interessadas (SIKDAR; PAYYAZHI, 2014). Entretanto, há ausência de 

pesquisas que forneçam metodologias que integrem técnicas e procedimentos 
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detalhados para orientar a execução de ações de gestão de mudanças em 

iniciativas de BPM.  

Diante deste cenário, esta pesquisa se destinou a propor uma metodologia de 

gestão de mudanças para BPM. A metodologia constitui-se de um ciclo de gestão 

com estágios bem definidos, sendo que cada estágio inclui ações detalhadas para 

auxiliar a gestão das mudanças. A metodologia é aderente ao contexto de 

organizações que estão conduzindo iniciativas de Gerenciamento de Processos de 

Negócio, e sua aplicabilidade foi avaliada por meio de um estudo de caso em uma 

organização do setor público. 

 

1.2 Motivação 
A adoção de BPM requer estruturas metodológicas para gerenciar suas 

atividades. Contudo, Sikdar e Payyazhi (2014) apresentam evidências de que as 

metodologias existentes para apoiar a implementação de BPM não indicam de forma 

clara como a mudança organizacional deve ser instituída nas organizações. Para os 

autores, é fundamental a definição de uma estratégia que indique quais atividades 

específicas devem ser realizadas, qual deve ser o momento e seqüência de 

realização, e quais atores estão envolvidos. 

Em adição, Brocke e Rosemann (2015) destacam que os métodos de gestão 

de mudanças organizacionais existentes enfatizam aspectos específicos de 

mudanças, tais como o estratégico, o processual ou o cultural, sem considerar a 

inter-relação entre eles. Assim, a pesquisa bibliográfica demonstra uma lacuna 

relevante sobre como integrar de forma sistemática a dimensão técnica de BPM com 

uma estratégia de gestão de mudança organizacional (BROCKE; ROSEMANN, 

2015; BAUMOL, 2015).  

Diante desse cenário, a motivação desta pesquisa tem sua origem na 

necessidade de identificar ações que apoiem a gestão de mudanças em iniciativas 

de BPM, e discutir como estas podem ser organizadas em uma metodologia. Outro 

aspecto que motiva esse trabalho é a percepção da relevância de estabelecer meios 

para mensurar a adesão das partes interessadas com a transformação dos 

processos de negócio, ou seja, definir indicadores relacionados ao comprometimento 

das pessoas com as iniciativas de BPM.   
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Dessa forma, esta pesquisa tem o propósito de contribuir para o 

aperfeiçoamento gerencial e apoiar a assimilação de mudanças em organizações 

que estão conduzindo iniciativas de BPM. 

 

1.3 Questões de Pesquisa 
As questões de pesquisa (QP) que direcionam a realização desse trabalho são:  

• QP1 – Quais são as principais necessidades e desafios da gestão de 

mudanças para iniciativas de BPM?  

• QP2 – Quais são os princípios fundamentais para uma metodologia de 

gestão de mudanças em iniciativas de BPM?  

• QP3 - Quais estágios são necessários para fazer a gestão de mudanças 

em uma iniciativa de BPM? 

 
1.4 Objetivos  
O objetivo geral desta pesquisa é propor uma metodologia de gestão de mudanças 

para organizações que estejam conduzindo iniciativas de BPM. Os objetivos 

específicos desta pesquisa são: 

• Caracterizar a gestão de mudanças em iniciativas de BPM e analisar as 

principais correntes de pensamento; 

• Identificar ações que favorecem a gestão de mudanças em iniciativas de 

BPM; 

• Organizar as ações pertinentes em uma metodologia para apoiar a gestão 

de mudanças em BPM; 

• Identificar um conjunto de indicadores para monitoramento/controle do 

progresso e comprometimento das partes interessadas com a mudança;  

• Avaliar a aplicabilidade da metodologia de gestão de mudanças em uma 

organização que esteja conduzindo iniciativas de BPM. 

 
1.5 Metodologia 
Para alcançar os objetivos propostos consideramos necessária a realização de um 

conjunto de atividades previstas no método de pesquisa, coforme apresentado a 

seguir: 

• Revisão da Literatura: apresentação dos principais conceitos encontratos 
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nas referências bibliográficas sobre os temas abordados na pesquisa, tais 

como Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM), Ciclo de Vida de BPM 

e Gestão de Mudanças. Esta etapa tem a finalidade de proporcionar uma 

melhor compreensão e visão crítica sobre os conceitos discutidos nesta 

pesquisa; 

• Elaboração da Metodologia C-BPM: definição e descrição de fluxos de 

ações e artefatos, integrantes de um conjunto de estágios necessários para 

compor uma metodologia de gestão de mudanças; 

• Estudo de Caso: estratégia utilizada para aprofundar o conhecimento sobre 

uma iniciativa de BPM e avaliar a metodologia C-BPM. A avaliação foi 

baseada em dois aspectos: facilidade de uso e utilidade perrcebida. Um 

protocolo do estudo de caso, com procedimentos detalhados, foi elaborado 

para orientar o processo de coleta e análise dos dados. 

 

1.6 Estrutura da Dissertação 
A dissertação está organizada da seguinte forma: 

• Capítulo 2: apresenta a revisão da literatura sobre os principais temas 

analisados na pesquisa como Gerenciamento de Processos de Negócio 

(BPM), Ciclo de Vida de BPM, Gestão de Mudanças e análise comparativa de 

algumas metodologias de Gestão de Mudanças; 

• Capítulo 3: apresenta o método de pesquisa abordando as estratégias e 

procedimentos utilizados na condução desta pesquisa; 

• Capítulo 4: apresenta a metodologia C-BPM (do inglês: Change in Business 

Process Management), abordando seu ciclo de vida e fluxos de ações para 

sua execução; 

• Capítulo 5: apresenta o relato da execução do estudo de caso, detalhando 

suas etapas e os resultados desta pesquisa; 

• Capítulo 6: conclui esta dissertação apresentando as contribuições desta 

pesquisa e perspectivas para trabalhos futuros. 
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2.  Revisão de Literatura 
 
 

Este capítulo apresenta a fundamentação teórica desta pesquisa. Inicialmente é 

apresentado um panorama sobre os primórdios da administração, caracterizando os 

principais paradigmas do Gerenciamento de Processos de Negócios. Em seguida, é 

descrita a visão geral de processos presente na literatura, e são explicados os 

conceitos essenciais sobre Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM). Por 

fim, é descrito o ciclo de vida de BPM, e questões relacionadas à Gestão de 

Mudanças.   

 

2.1 Gerenciamento de Processos de Negócios 

2.1.1 Os Primórdios da Gestão Organizacional 
O termo Processo não é novidade para a maioria das organizações e seu uso vem 

intensificando-se mediante abordagens que têm o propósito de implementar 

melhorias no estilo de gerenciamento das empresas. Sua aplicabilidade é ampla, 

conduzindo a uma série de desdobramentos de como os negócios podem ser 

organizados para promover a produtividade e efetivar a gestão da qualidade.  

De acordo com Van der Aalst (2013), desde a revolução industrial, a 

produtividade tem aumentado em função de inovações técnicas, melhorias na 

organização do trabalho e do uso da tecnologia da informação. Nesse sentido, 

Brocke e Rosemann (2015), afirmam que as práticas atuais de BPM são derivadas 

de técnicas desenvolvidas ao longo do século XX, visando melhorar as operações 

de negócios, tendo como marco inicial a Administração Científica de Taylor em 1911, 

passando por iniciativas de melhoria da qualidade com Controle da Qualidade Total 

(TQM) na década de 1980, seguido da Reengenharia de Processos de Negócios 

(BPR) no início de 1990. 

 A organização racional do trabalho, com substituição de métodos ad-hoc por 

métodos científicos, foi um dos elementos de estudo da escola da Administração 

Científica fundada por Frederick Winslow Taylor, a qual introduziu os conceitos de 

divisão e especialização do trabalho na gestão da produção fabril, buscando 
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melhorias no nível de produtividade e maior satisfação do trabalhador (NETTO, 

2008; SANTOS et al., 2011).  

 Os princípios característicos da Administração Científica de Taylor são: (i) o 

planejamento, que se refere à substituição da improvisação empírica pela ciência, 

através da projeção do método de trabalho; (ii) o preparo, que corresponde à 

seleção e treinamento dos trabalhadores de acordo com suas aptidões; (iii) o 

controle que possibilita a confirmação de que o trabalho está sendo executado de 

acordo com os planos previstos; (iv) a execução que estabelece a distribuição de 

atribuições e responsabilidades de forma disciplinada (CHIAVENATO, 2004). 

 Para muitos autores, se por um lado a organização funcional baseada no 

princípio da especialização contribui para uma melhor coordenação técnica das 

tarefas, por outro restringiu-se aos aspectos internos das organizações, sem criação 

de valor na perspectiva do cliente. 

 Por conseguinte, com o surgimento da indústria automobilista, emergiu o 

Sistema Toyota de Produção (TPS) como novo paradigma de desempenho 

caracterizado como um desdobramento da abordagem de Taylor. Nesse sentido, 

Brocke e Rosemann (2015) apontam que as novas bases estabelecidas pelo TPS 

apoiaram-se princípios não restritos a aspectos operacionais, tendo como ênfase a 

padronização e documentação de processos críticos e treinamento dos 

trabalhadores para alcançar a perfeição. Em adição, Chiavenato (2004) menciona 

três elementos básicos que constituem essa abordagem: utilização de processos 

paralelos na manufatura; equipes de produção com autonomia para gerenciar 

projetos e desenvolvimento de produtos; flexibilidade em toda programação de 

manufatura, com destaque ao aumento da produtividade e agilidade nas respostas 

para as demandas produtivas como o impacto positivo dessa estratégia.  

 Paim (2009) advoga que esse modelo rompeu com os pressupostos 

estabelecidos pelo Taylorismo, a exemplo da lógica de um homem / um posto / uma 

máquina e a separação entre planejamento (referido como especialização da 

gestão) e a execução do trabalho. Percebe-se, então, que a cultura estabelecida 

pelo TPS é permitir que todos saibam tudo, de forma a compartilhar o resultado do 

“melhor processo” para a organização (BROCKE; ROSEMANN, 2015).  

 Dentre os principais fatores mencionados pela literatura sobre a eficácia do 

TPS como modelo de gerenciamento industrial, destaca-se a sinergia entre os vários 
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elementos participantes do processo produtivo, ao contrário de contribuições 

individuais propostas pelo Sistema Taylor.  

 Com a crescente industrialização e o aumento da competição entre vários 

agentes econômicos, novas ideias foram elaboradas, aprimoradas e acrescidas aos 

pressupostos do Taylorismo e do Sistema Toyota de Produção, fazendo emergir o 

paradigma denominado Controle da Qualidade Total (TQM) o qual tem como 

características básicas, melhorias com foco na satisfação do cliente e um sistema de 

aperfeiçoamento contínuo, não limitadas ao nível operacional, visto que a qualidade 

tornou-se prioridade em todos os níveis da organização. 

 A Qualidade Total estende o conceito de qualidade para todos os níveis da 

organização, através da redução de hierarquias departamentais, facilitando a 

integração entre funcionários para a realização de mudanças (CHIAVENATO, 2004). 

 Deve-se ressaltar que essa diminuição dos níveis hierárquicos propostos pelo 

TQM não significa mudanças significativas na estrutura das organizações, mas 

representa a institucionalização de um melhor controle sobre os resultados de cada 

funcionário, onde a responsabilidade pela qualidade é descentralizada da gerência, 

com sinergia entre todos os departamentos da empresa, de forma a atender as 

necessidades dos clientes internos, e garantir a satisfação dos clientes externos. 

 De forma geral, a literatura destaca que os princípios da TQM contribuíram 

para a evolução da teoria de Processos, e aprimoramento do funcionamento das 

organizações. No final dos anos 1980 surge a abordagem denominada de 

Reengenharia de Processos, com foco estratégico na adoção da Tecnologia da 

Informação combinada com uma nova forma de realizar os processos através de 

mudanças radicais nas operações, visando melhorias significativas no desempenho 

das organizações. Para Chiavenato (2004), a Reengenharia de Processos, assim 

como Controle da Qualidade Total, reconhece a importância dos processos 

organizacionais e enfatiza necessidades do cliente. Porém, enquanto o TQM 

enfatiza a melhoria dos processos existentes, a Reengenharia aborda a melhoria do 

desempenho organizacional através do descarte dos processos existentes e 

implementação de novos processos.  

 Paim (2009) destaca que a característica principal dessa nova abordagem é a 

desvinculação restrita aos processos de produção e redefinição das tarefas que se 

tornaram especializadas. Fato esse corroborado por Santos (2002), ao afirmar que a 

Reengenharia teve como propósito a recombinação de tarefas de qualquer processo 
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da organização, não se limitando aos Sistemas de Produção, e teve a Tecnologia da 

Informação como habilitadora dos novos processos.  

 Em adição, Greef (2013) confirma que os processos, como sinônimo de 

dependências e relações entre atividades, foram inseridos nos setores 

administrativos e de serviços na década de 1990, distribuindo o foco da gestão 

organizacional para todas as atividades realizadas na organização, de sorte a 

agregar novas abordagens aos métodos e às técnicas estabelecidas para condução 

de processos nas organizações: o redesenho e a melhoria do trabalho; a exploração 

de processos amplos e intrafuncionais; o “alargamento” de objetivos para obter 

amplitude de resultados.  

Em síntese, os paradigmas apresentados, característicos dos primórdios da 

gestão organizacional, representam os esforços de implementação de melhorias nas 

operações e desempenho das organizações. A caracterização desses paradigmas 

conduz ao entendimento da visão por processos, com enfoque centrado em 

processos de negócio. 

2.1.2 Visão Geral de Processos 
Dentro do contexto de aprimoramento das empresas, Santos (2012) afirma que a 

evolução dos modelos organizacionais, ocorrida desde o final do século XIX, tem 

proporcionado o foco crescente da qualidade com visão de processos de negócio.  

 Provenientes dessa evolução, são encontradas na literatura diversas 

definições do termo processo. Em sentido amplo, a palavra processo é conceituada 

pela ISO 9000 como “um conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas que 

transformam insumos (entradas) em produtos (saídas)” (ABNT, 2000). 

 Um detalhamento da definição de processos é apresentada por Paim (2002): 

“processos podem ser melhor entendidos se percebidos como uma estruturação-

coordenação-disposição lógico-temporal de ações e recursos com o objetivo de 

gerar um ou mais produto(s)/serviço(s) para os clientes da organização.” A ABPMP 

(2013) define processo como uma agregação de atividades e comportamentos 

executados por humanos ou máquinas para alcançar um ou mais resultados. 

 A definição para processo, adotada ao longo dessa pesquisa, baseia-se na 

citada por (PAIM, 2002).  Para uma melhor compreensão desse tema, Gonçalves 

(2000) considera a existência de três categorias de processos:  
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• Processos de Negócio: são aqueles que definem a atuação da empresa, 

para os quais outros processos internos lhes prestam suporte, tendo como 

resultado o recebimento de um produto ou serviço por um cliente externo; 

• Processos Organizacionais: também conhecidos como processos de 

integração organizacional, são aqueles que em busca de desempenho geral, 

viabilizam o funcionamento coordenado dos vários subsistemas da 

organização, prestando o devido suporte aos processos de negócio; 

• Processos Gerenciais: são caracterizados por focar-se nas relações entre 

as gerências incluindo mecanismos de medição e correção do desempenho 

organizacional. 
 A partir dessa fundamentação conceitual sobre processos e suas categorias, 

será apresentada, na próxima seção, uma visão geral sobre Gerenciamento de 

Processos de Negócio. 

2.1.3 Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM) 
De acordo com Roeser e Kern (2015), Gerenciamento de Processos de Negócio 

(BPM) é uma abordagem de gestão alicerçada nos conceitos de Gestão da 

Qualidade Total (TQM) e Reengenharia de Processos de Negócios (BRP). Em 

adição, Van der Aalst (2013) advoga que os princípios da Administração Científica 

de Taylor, bem como a linha de produção em massa introduzida por Herry Ford, são 

ideias utilizadas nos sistemas BPM da atualidade. Sendo assim, existe um consenso 

na literatura sobre a gênese do BPM que tem origem na revolução industrial, 

motivada pela necessidade de inovações e melhorias na organização do trabalho.  

Para a ABPMP (2013), na nova era de pensamento em processos, o esforço 

de BPM é gerenciar o desempenho do processo ponta a ponta e não apenas 

controlar as atividades e tarefas individuais. Assim, Roeser e Kern (2015) destacam 

a característica multidisciplinar do BPM. Em adição, Van der Aalst (2013) afirma que 

esse tema envolve conhecimento da ciência da computação e da administração. 

Então, o BPM pode ser definido como: 
Uma disciplina gerencial que integra estratégias e objetivos de uma 
organização com expectativas e necessidades de clientes, por meio do foco 
em processos ponta a ponta. BPM engloba estratégias, objetivos culturas, 
estruturas organizacionais, papéis, políticas, métodos e tecnologias para 
analisar, desenhar, implementar, gerenciar desempenho, transformar e 
estabelecer a governança de processos (ABPMP, 2013). 
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O objetivo principal da abordagem por processos é facilitar o entendimento da 

forma como as ações realmente consolidam-se nas organizações, ajudando a 

identificar ineficiências, bem como a identificação do papel desempenhado por cada 

indivíduo na corporação (COSTA 2009). Desta maneira, a gestão por processos 

figura atualmente como uma das principais abordagens empregadas para visualizar 

de forma estruturada o trabalho, além de servir de instrumento para alinhar 

efetivamente a tecnologia da informação (TI) ao negócio. 

De acordo com Santana et al. (2011), BPM refere-se à gestão do ciclo 

completo de gerenciamento de processos de negócio, o qual inclui: desenho, 

análise, implementação, execução e melhoria contínua dos processos de uma 

organização.  

Diante do exposto, em meio à crescente complexidade das organizações, 

muitas vezes dotadas de uma hierarquia fragmentada em que um conjunto de 

elementos inter-relacionados não consegue se comunicar, a Gestão de Processos 

de Negócio tem sido considerada um importante mecanismo para prover a 

capacidade de interconexão entre tais elementos.  

Para Santos (2012), em uma gestão orientada por processos o 

relacionamento intra e interdepartamental consolida-se mediante a delegação das 

tarefas sem a intervenção de um gerente ou diretor funcional. Sendo assim, as 

atividades que compõem os processos tornam-se mais eficientes em relação ao 

tempo, ao custo e à satisfação do cliente. 

Segundo Oliveira (2014) a Gestão de Processos de Negócio evoluiu como um 

domínio de pesquisa importante que tem amadurecido consideravelmente. Nesse 

contexto, o tema gestão por processos vem se destacando constantemente na 

academia, na indústria e no setor público.  

Proveniente das múltiplas propostas de gestão, desde a revolução industrial, 

o Gerenciamento de Processos de Negócio é a abordagem mais recente para 

análise e melhoria contínua dos principais processos organizacionais, de forma a 

sistematizar o aprimoramento da qualidade e produtividade alinhado à estratégia 

organizacional.  

ABPMP (2013) destaca que os processos de negócio devem ser gerenciados 

em um ciclo contínuo para manter a sua integridade e permitir a transformação dos 

processos. Nesse contexto, a próxima sessão apresenta uma visão geral sobre o 

ciclo de vida de BPM.  
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2.1.4 Ciclo de Vida de BPM 
O Gerenciamento de Processos de Negócios necessita de uma estrutura básica de 

atividades de trabalho, apoiado num Ciclo de Gerenciamento, que possa fornecer 

subsídios para permitir aos tomadores de decisão saber por onde começar e como 

conduzir os trabalhos contínuos de BPM (BALDAM; VALLE; ROZENFELD, 2014). 

 A partir dessa necessidade, a literatura especializada apresenta vários 

modelos que representam em forma cíclica as fases de projetos BPM, as quais 

incluem atividades como: modelagem, análise, desenho, implementação e 

transformação de processos.  

No que tange aos objetivos traçados para essa dissertação, considera-se 

importante a adoção de um modelo de ciclo de vida de BPM, de forma a elicitar 

através de seus estágios as variantes que podem impactar no gerenciamento das 

mudanças. 

 Mediante a diversidade de modelos para gestão de processos existentes na 

literatura, o presente estudo adotou o modelo proposto por Oliveira (2014), como 

ilustrado na Figura 1, conhecido como ciclo de vida da Metodologia EBPM, em razão 

de ser o modelo utilizado pela organização onde essa pesquisa será realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
                                                        Fonte: Oliveira (2014). 

 

Figura 1 - Ciclo de vida da metodologia EBPM 
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Segundo Oliveira (2014), o ciclo de vida da metodologia EBPM tem como 

referência o ciclo proposto pelo CBOK da ABPMP (2013), e consiste em seis fases 

que se relacionam: 

 

• Planejamento: a fase de planejamento é caracterizada pela realização do 

alinhamento da iniciativa de gestão de processos de negócio com o 

planejamento estratégico da organização. Nessa fase, através do 

levantamento da visão do negócio, é desenvolvido o planejamento do projeto 

BPM, o qual contempla a delimitação do escopo e a estimativa do esforço a 

ser empreendido durante o projeto. Ocorre a seleção das partes interessadas 

no processo, com a definição dos papéis e responsabilidades, e obtêm-se o 

apoio da alta gestão. As expectativas dos clientes internos e externos à 

organização também são elicitadas durante o planejamento. Ao final dessa 

fase deve-se obter como saídas: documento de visão do negócio, plano de 

projeto e apresentação de abertura do projeto. 

• Modelagem do processo atual (As Is): é quando ocorre a coleta de 

informações para proporcionar o entendimento, bem como a documentação 

do processo atual através da modelagem na notação BPMN (do inglês, 

Business Process Model and Notation) (ABMP, 2013). Para a elicitação das 

informações necessárias, utilizam-se algumas técnicas como: entrevistas, 

observações, questionários, análise de documentos e análise de sistemas. As 

atividades dessa fase incluem também a identificação de pontos de atenção 

do processo. Ao final dessa fase deve-se obter como saídas: Modelo do 

Processo Atual, e Documento de Modelagem do Processo (As Is). 

• Análise do processo: consiste na identificação dos problemas e suas 

respectivas causas, relacionados aos pontos de atenção que foram 

observados na fase de Modelagem do Processo Atual. Vale destacar que 

nessa fase da metodologia ocorre o levantamento de métricas do processo. 

Estas métricas servirão como base para a definição de futuros indicadores de 

desempenho e são importantes para que seja mensurado e quantificado o 

estado atual do processo. Ao final dessa fase deve-se obter como saídas: 

Diagramas de Causa e Efeitos, Mapa de Categorização dos Problemas, 

Planilha de Métricas, e Relatório de Análise do Processo.  

• Desenho do processo proposto (To Be): aborda as proposições de 
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modificações para os processos, de forma a contribuir para o alcance das 

metas estratégicas. As mudanças confirmadas no desenho do processo 

proposto, o qual é baseado nas informações geradas nas fases anteriores, 

pode impactar positivamente na padronização dos processos ou refletir na 

otimização de seu desempenho. É nesta fase que buscamos melhorias do 

processo para os problemas identificados na fase de Análise do Processo. Ao 

final dessa fase deve-se obter como saídas: Modelo do Processo Proposto, 

Identidade dos Indicadores de Desempenho, Lista de Soluções, Checklist de 

Conformidade do Processo, Documento de Desenho do Processo proposto 

(To Be). 

• Implementação do processo: corresponde à viabilização da execução do 

processo proposto (To Be), por meio da definição do método de 

implementação, bem como através da articulação da gestão de mudanças. 

Iniciada a execução, existe um acompanhamento inicial da operacionalização 

das atividades. Esta fase também inclui a implementação de políticas e 

procedimentos novos ou revisados. Ao final dessa fase, deve-se obter como 

saídas: Plano de Implementação, Plano de Ação, e Histórico das Ações. 

• Monitoramento e controle do processo: é a fase em que o Gestor do 

Processo verifica a conformidade dos processos, e analisa os indicadores de 

desempenho. Caso o desempenho do processo esteja de acordo com a 

especificação definida durante o Desenho do Processo Proposto, um relato é 

disseminado para a organização. Caso os resultados de desempenho não 

sejam satisfatórios, buscam-se novas soluções para os problemas, de forma a 

refletir em uma melhoria de processo e consequentemente de desempenho. 

Ao final dessa fase, deve-se obter como saídas: Checklist de Conformidade 

do Processo, Relatório de Monitoramento e Controle do Processo, Planilha de 

Causa x Soluções, Plano de Ação para solução dos problemas, Histórico das 

Ações, Documentação das Mudanças. 
 
 O ciclo de vida da metodologia EPBM apresenta características relevantes 

para adoção em organizações com baixo nível de maturidade em BPM, pois o 

entendimento do seu conteúdo é facilitado em função do seu detalhamento em 

forma de atividades e técnicas que orientam a execução das etapas.  
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 É importante ressaltar que a execução de um ciclo de vida de BPM conduz 

alterações em elementos organizacionais (estrutura, processos, pessoas e cultura), 

o que exige um processo disciplinado para direcionar corretamente as mudanças 

que tais iniciativas promovem na organização. Diante disso, a próxima seção desse 

capítulo apresentará a importância do gerenciamento de mudanças relacionado ao 

tema BPM. 
 
2.2 Gestão de Mudanças Organizacionais 
É indiscutível que, no desenvolvimento de qualquer projeto, mudanças sejam 

necessárias. Assim, em iniciativas de gerenciamento de processos de negócio, a 

gestão de mudanças é importante para apoiar as partes interessadas no 

acompanhamento e aprovação das mudanças.  

 Rajabi e Lee (2009) afirmam que BPM continua a enfrentar desafios em lidar 

com empresas dinâmicas onde os requisitos e objetivos do negócio são 

constantemente alterados. Nesse contexto, os autores consideram que a gestão de 

mudanças é fundamental para reduzir os riscos e custos, e maximizar os benefícios 

de grandes mudanças relacionadas ao negócio e à tecnologia que suporta as 

iniciativas BPM. Além disso, os autores ressaltam que os softwares que 

automatizam os processos de negócio muitas vezes demandam alterações, em 

função das mudanças requeridas pelo próprio processo de negócio, requerendo uma 

gestão cuidadosa dessas mudanças. 

 Através da revisão da literatura, constatamos que o tema gestão de 

mudanças é amplamente discutido por pesquisadores. Porém, sua definição pode 

variar, de acordo com a autoria. O Quadro 1 apresenta uma síntese de definições 

encontradas na literatura. 

A partir da identificação dos termos-chave que ocorrem com freqüência nas 

definições de gestão de mudança apresentadas no quadro acima, será proposto 

para esse trabalho a seguinte definição:  

 
Um processo estruturado com ações e técnicas para descrever a mudança 

desejada, em termos de propósitos e resultados esperados, provendo 

informações e conhecimentos para mobilizar as partes interessadas na 

direção do melhor desempenho da iniciativa de BPM (BARRETO, 2016). 
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Quadro 1 - Definições de Gestão de Mudanças 
Autor Definição 

PMI (2013b) Uma abordagem abrangente, cíclica e estruturada para fazer a 

transição de indivíduos, grupos e organizações a partir de um 

estado atual para um estado futuro com benefícios pretendidos 

para o negócio. 

ABPMP (2013) Processo iterativo que utiliza um conjunto de técnicas para 

auxiliar uma organização e seus colaboradores na transição de 

um estado atual para um estado futuro desejado, provendo 

condições para obtenção de capacidades e conhecimentos 

necessários, e motiva os colaboradores a alcançar resultados 

sustentáveis. 

Blake e Bush (2009) É uma abordagem constituída de processo, ferramentas e 

técnicas para gerenciar o lado humano durante as mudanças do 

negócio, visando resultados de negócios mais bem sucedidos. 

Francisco e Machado 

(2005) 

É uma ferramenta para apoiar a implementação de uma visão ou 

estratégia nas organizações, auxiliando satisfatoriamente a 

organização a planejar e controlar com mais eficiência a 

implementação da visão estipulada. 

Rentes (2000) É um esforço abrangente de planejamento, visualização da 

empresa, comunicação em todos os sentidos, gerenciamento de 

recursos e liderança do processo de mudanças. 

 

Nesse contexto, a gestão de mudanças busca auxiliar as empresas a integrar 

os elementos da organização, de forma alinhada com a Estratégia Corporativa, para 

a transformação dos processos.  

É um termo amplamente utilizado e pode estar relacionado à tecnologia, à 

organização e a pessoas, devendo ser considerado desde o início de qualquer 

iniciativa de transformação, tornando projetos de melhoria de processos sustentáveis 

(ABPMP, 2013).  

Observa-se, na literatura, que a adoção de uma abordagem adequada de 

gestão de mudanças é fundamental para o progresso de iniciativas de BPM, de 

forma a antecipar e reduzir riscos, através da criação de uma cultura de 

transformação na organização (ABPMP, 2013; ELO GROUP, 2009). 

De acordo com Harmon (2014), gestão de mudanças e BPM são áreas de 

conhecimento que possuem uma forte relação. Para o autor, a gestão de mudanças 
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está associada à necessidade de estabelecer uma estratégia que proporcione a 

identificação das percepções das partes interessadas sobre  as propostas de 

mudança na organização, bem como criar mensagens que favoreçam a obtenção de 

apoio de todas as partes interessadas para que a iniciativa tenha sucesso. 

Em iniciativas de BPM, dificilmente os processos de negócio serão alterados 

sem afetar os atores integrantes da organização. Nesse contexto, Jeston e Nelis 

(2011) destacam que as mudanças quando são impostas, sem que as pessoas 

sejam parte do processo, o sucesso é duvidoso. Assim, os autores consideram que 

o fator humano é cerne em projetos de BPM e, por isso, existe a necessidade da 

gestão de mudanças para garantir que os novos processos estejam adequados aos 

objetivos estratégicos, e para engajar as partes interessadas de forma efetiva. 

  Os seguintes benefícios podem ser obtidos através de mecanismos de gestão 

de mudanças (ABPMP, 2013): 

• mudança iterativa para os esforços de transformação. As soluções são 

desenhadas para iterar e permitir evolução; 

• melhoria da previsibilidade em grandes iniciativas de transformação. BPM 

permite uma visão diferente de operação e seus processos. O gerenciamento 

de mudança ajuda a antecipar e mitigar riscos de aceitação; 

• redução de perda de produtividade por meio de redesenho rápido, construção 

e implementação da solução. Se um BPMS (do inglês, Business Process 

Management Suite) (ABPMP, 2013) for usado, por exemplo, a equipe de 

transformação poderá reutilizar modelos e informações juntamente com uma 

visão abrangente da operação e geração de aplicações; 

• redução do risco das operações por meio de simulação e aplicação de planos 

de teste; 

• adoção mais rápida e alcance mais cedo do nível esperado de desempenho. 

Fornecer uma plataforma para participação consistente dos membros da 

equipe torna o aprendizado e a adoção mais rápidos, além de garantir a 

sustentabilidade dos resultados. 

 

 Todos estes benefícios evidenciam a possibilidade de uma maior adesão das 

partes interessadas no processo de mudanças, contribuindo com a superação das 
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dificuldades de institucionalização de mudanças e melhoria do desempenho dentro 

da organização.  

 Jeston e Nelis (2006) ao afirmarem que o componente mais importante em 

qualquer implementação de BPM é a gestão da mudança organizacional, enfatizam 

que o gerenciamento das mudanças nas pessoas é um dos fatores críticos de 

sucesso em projetos de BPM. 

 Segundo o autor, uma vez que projetos de BPM envolvem alterações na 

forma como os processos de negócios são conduzidos, faz-se necessário um 

esforço considerável para avaliar os aspectos relacionados a cada mudança das 

atividades dos processos. Assim, essa avaliação pode contribuir para a 

institucionalização das mudanças.  

 Para Devidson e Holt (2008) a gestão de mudanças é um fator crítico para 

que uma implementação de BPM seja exitosa, uma vez que iniciativas de BPM 

devem ser vista como iniciativas de transformação que impactam diretamente as 

pessoas e processos. O autor destaca como elementos fundamentais da gestão da 

mudança: análise inicial das partes interessadas, que são então monitoradas ao 

longo do projeto; gestão cuidadosa da comunicação do projeto e o treinamento 

eficaz de usuários finais. 

 Esses elementos são também identificados em um estudo realizado por 

Jorgenser et al. (2007), onde os autores demonstram resultados de uma pesquisa 

sobre os aspectos mais importantes para que uma mudança seja bem-sucedida, 

conforme ilustrado na figura 2. 

 
Figura 2 - Fatores de Sucesso em Projetos de Mudança. 

 
Fonte: adaptado de Jorgenser et al. (2007). 
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 Nesse contexto, entende-se que a gestão de projetos de transformação de 

processos não pode ficar restrita à adoção das atividades propostas por um ciclo de 

vida típico de BPM. Considera-se, nesta dissertação, que ações de comunicação e 

capacitação, são necessárias para a uma estratégia de gestão de mudanças, pois 

tais medidas servem de mediação para que as partes interessadas tenham um 

envolvimento e comprometimento mais efetivo, de forma a influenciar positivamente 

iniciativas de BPM. 

 Considerando que um dos grandes problemas em iniciativas de 

transformação organizacional é a dificuldade em modificar o comportamento das 

pessoas, Kotter (1996) sugere a adoção de um conjunto de oito passos para lidar 

com processos de mudança de maneira eficaz e, assim, proporcionar a 

previsibilidade e capacidade para a gestão das mudanças. Os oito passos propostos 

pelo autor são descritos no Quadro 2. 

Esse conjunto de oito passos é apenas um paradigma básico, servindo como 

marco teórico para fundamentar o desenvolvimento e estabelecimento de um 

processo de gestão de mudanças (KOTTER; COHEN, 2012; HARMON, 2014). 

 Um fator bastante discutido na literatura é a influência e contribuição da 

gestão da comunicação para o gerenciamento das mudanças, desde as fases 

iniciais de projetos BPM, de forma a conquistar a confiança e integração de todos os 

grupos interessados. 

Tregear, Jesus e Macieira (2010) enfatizam que a gestão de mudanças e a 

comunicação são mecanismos fundamentais para proporcionar ao escritório de 

processos1 uma cuidadosa condução de iniciativas de transformação organizacional, 

de forma a sensibilizar as partes interessadas sobre a importância e motivação das 

mudanças em processos e tecnologia. Os autores ainda destacam os seguintes 

artefatos essenciais para a comunicação e gestão de mudanças: plano mestre de 

comunicação, plano de comunicação e engajamento de partes interessadas, plano 

de ação de liderança, avaliação do impacto na organização. 

Diante do exposto, a gestão de mudanças conduzida de forma contínua com 

um efetivo processo de comunicação e capacitação, evita negligenciar a participação 

dos trabalhadores, além de proporcionar meios para obter a confiança da 

organização sobre os benefícios das iniciativas BPM. A partir da análise crítica da 

                                            
1 Escritório de processos é o dono do processo de gerenciamento de processos de negócio (ABPMP, 
2013) 
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literatura, esta dissertação irá adotar como pilares centrais para a gestão de 

mudanças as ações de comunicação e capacitação. 

 
Quadro 2 - Os oito passos para o sucesso da mudança.  
Passo Ação Propósito 

1 Estabelecer um senso de urgência Promover uma mobilização inicial para aumentar a 
taxa de urgência frente a uma realidade 
organizacional e buscar a redução dos níveis de 
complacência, além de identificar e discutir as 
grandes oportunidades de mudanças. 

2 Criar coalizão administrativa Incentivar o engajamento de um grupo de trabalho, o 
qual deve ser liderado por autoridade formal, e 
constituir uma equipe com comprometimento 
compartilhado e objetivos comuns para sustentar o 
projeto de mudanças. 

3 Desenvolver visão e estratégia Elaborar uma visão de futuro realista, explicitando as 
razões para se empreender esforços de 
transformação organizacional e esclarecendo a 
estratégia e direção do projeto de mudança. 

4 Comunicar a visão da mudança Comunicar a visão e as estratégias, de forma 
simplificada e participativa, para proporcionar uma 
melhor compreensão para as partes interessadas, e 
assim aumente nível de adesão à proposta de 
mudança. 

5 Atribuir empowerment aos 
funcionários para realizar ações 
abrangentes 

Desenvolver empowerment no grupo, 
proporcionando o encorajamento das partes 
interessadas e eliminação de obstáculos de forma 
que as pessoas se considerem mais capazes para 
agir no processo de mudanças. 

6 Realizar conquistas no curto prazo Criar um clima de credibilidade e diminuir o grau de 
resistências a mudanças, através da seleção 
cuidadosa de iniciativas que testem a visão em 
condições reais e gerem resultados rapidamente.  

7 Consolidar os ganhos e produzir 
mais mudanças 

Tornar o desempenho visível e reconhecer o 
envolvimento da equipe de trabalho em função da 
visão a longo prazo, recompensando as pessoas 
responsáveis pelas vitórias, e continuar 
desenvolvendo pessoas-chave que podem 
implementar a visão da mudança;  

8 Estabelecer novos métodos na 
cultura 

Institucionalizar na organização a cultura da 
mudança como algo duradouro, substituindo as 
antigas práticas e garantindo um ambiente de 
melhoria contínua. 

Fonte: Adaptado de Kotter (1996). 

   

2.3 Metodologias de Gestão de Mudanças 
Esta seção apresenta as principais metodologias para gestão de mudanças 

organizacionais encontradas na literatura. As metodologias selecionadas preconizam 

estratégias para conduzir projetos genéricos de transformação organizacional. As 
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principais características e a estrutura de ciclo de vida das metodologias 

selecionadas serão descritas a seguir. 

2.3.1 Metodologia do Project Management Institute [PMI, 2013b] 
Desenvolvido pelo PMI (Project Management Institute), Gerenciando Mudanças nas 

Organizações: Um Guia da Prática apresenta uma abordagem genérica e 

estruturada para a gestão de mudanças na área de desenvolvimento organizacional. 

O propósito do guia de referência é orientar a gestão da transição de indivíduos, 

grupos e organizações a partir de uma situação encontrada para uma situação 

desejada. 

O guia proposto pelo PMI (2013b) é caracterizado por um ciclo de vida de 

gestão de mudanças, constituído de cinco fases que são chamados de sub-

processos:  

• Formular a mudança: tem o objetivo de identificar de forma clara as 

necessidades da mudança, bem como avaliar o grau de prontidão para a 

mudança. Esclarecimento das necessidades de mudanças, avaliação do grau 

de prontidão para as mudanças e definição do escopo das mudanças são 

ações a serem desenvolvidas nessa fase; 

• Planejar a mudança: tem o objetivo de definir uma abordagem para orientar 

o processo de mudança, onde a liderança responsável por conduzir o 

processo é definida e um plano de engajamento das partes interessadas é 

elaborado;  

• Implementar a mudança: tem o objetivo de, através das partes interessadas 

devidamente mobilizados, entregar os resultados da iniciativa de mudança. A 

identificação de áreas da organização que precisão de apoio específico 

também é realizada nessa fase;  

• Gerenciar a transição: tem o objetivo de mensurar a taxa de adoção das 

mudanças e os resultados e benefícios alcançados. De acordo com as 

medidas obtidas, pode-se ajustar o plano para corrigir discrepâncias.  

• Sustentar as mudanças: é considerado um processo contínuo, onde os 

benefícios da iniciativa de mudança são comunicados para as partes 

interessadas. Essa fase busca ainda mensurar o impacto das mudanças na 

organização. 
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Para cada sub-processo é indicado um conjunto de atividades a serem 

executadas de forma ordenada e iterativa, conforme ilustrado na Figura 3.  

 
Figura 3 - Ciclo de Vida de Gerenciamento de Mudanças. 

 
Fonte: PMI (2013b). 

 

O ciclo de gerenciamento de mudanças apresentado pelo PMI (2013b) tem 

como premissa a possibilidade de ser integrado no contexto de projetos, programas 

e portfólios relacionados à melhoria organizacional.  

2.3.2 Metodologia GRESSUS [Pina e Oliveira, 2013] 
Desenvolvido através de uma pesquisa de mestrado na Universidade Federal de 

Sergipe (UFS), a metodologia GRESSUS teve sua aplicabilidade avaliada em uma 
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organização pública. De acordo com Pina e Oliveira (2013), a metodologia 

GRESSUS tem o propósito de definir os passos para implantar BPM em 

organizações que ainda não adotaram a abordagem de gestão por processos.  

A metodologia GRESSUS é estruturada em fases, que correspondem ao ciclo 

de vida da metodologia, e estas fases são compostas de etapas e atividades (PINA 

e OLIVEIRA, 2013).  A Figura 4 ilustra a estrutura da metodologia GRESSUS. 

 
Figura 4 - Estrutura da Metodologia Gressu. 

 
Fonte: Pina e Oliveira (2013). 

 

As etapas que compõem a estrutura da metodologia GRESSUS são descritas 

a seguir. 

• Sensibilizar sobre BPM: esta etapa tem o objetivo de promover o conceito 

BPM entre as partes interessadas, e convencer a alta administração a apoiar 

a iniciativa de mudança organizacional; 

• Estruturar o Escritório de Processos: nesta etapa, uma vez que tenha sido 

obtido o apoio da alta administração, é estabelecido um escritório de 

processos na organização para orientar a implantação de BPM; 

• Planejar Projeto de Processos: esta etapa tem o objetivo de selecionar os 

processos prioritários e formalizar o início do projeto de mudança; 
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• Capacitar em Processos: através desta fase a equipe é preparada nas 

competências necessárias; 

• Modelar Processos: esta etapa consiste em levantar a situação atual do 

processo; 

• Melhorar Processos: esta etapa compreende o desenvolvimento de proposta 

de melhorias e adequações para o processo futuro; 

• Implantar Processos: esta etapa compreende a substituição do processo 

atual pelo processo proposto. A execução do processo proposto também é 

considerada nessa etapa;  

• Gerir Processos: realizar o acompanhamento da execução dos processos a 

partir de indicadores definidos; 

Segundo Pina e Oliveira (2013), a metodologia GRESSUS é uma opção 

viável para orientar todo o percurso de implantação BPM. É destacado também que, 

ao incluir em sua estrutura atividades para avaliar a cultura em BPM, a metodologia 

GRESSUS contribui para que as organizações se adéqüem às mudanças de 

processos. 

2.3.3 Metodologia AMPLIAR [Francisco e Machado, 2005] 
Ao considerar que mudanças e a implementação de novas estratégias na 

organização podem gerar resistências internas, Francisco e Machado (2005) 

destacam a necessidade de um método de gestão de mudanças organizacional. 

Assim, o autor apresenta uma proposta de gestão de mudanças denominada 

Metodologia AMPLIAR. 

 De acordo com Francisco e Machado (2005), AMPLIAR, acrônimo de Apoio à 

Mudança através de Planejamento, Liderança, Indicadores e Aprendizagem, com 

Resultados, é uma metodologia de gestão caracterizada por um ciclo de vida 

composto de quatro fases: Planejamento do Processo de Mudança (P), Condução 

da Mudança (L), Análise do Processo de Mudança (I) e Aprendizagem da Mudança 

(A). O ciclo é constituído, também, de oito etapas que se desdobram em ações 

práticas para orientar a Liderança na condução da mudança de forma eficaz. 

 A seguir é apresentada a Figura 5 que ilustra os componentes da metodologia 

AMPILAR. 
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Uma síntese descritiva das fases que compõem o ciclo de vida da 

metodologia AMPLIAR é apresentada a seguir.  

 
Figura 5 - Metodologia AMPLIAR. 

 
Fonte: Francisco e Machado (2005). 

 
 

• Planejamento do Processo de Mudança: esta fase tem o objetivo de definir 

o tipo de estrutura organizacional que será adotado durante o processo de 

mudança. Serve também para desenvolver uma visão de mudança passível 

de ser realizada, além de avaliar o grau de complacência existente na 

organização; 
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• Condução da Mudança (Liderança): A criação de uma equipe de liderança, 

com atribuições bem definidas, bem como a formalização do tipo de 

autoridade e responsabilidades dos agentes de mudanças também acontece 

nesta fase. Adicionalmente, a eficácia do processo de comunicação da visão 

é avaliada; 

• Análise do Processo de Mudança (Indicadores): tem o objetivo de analisar 

os resultados obtidos. É proposto que sejam utilizados indicadores para 

avaliar a efetividade das mudanças e desempenho dos processos que foram 

submetidos às mudanças. Assim, uma análise crítica do processo de 

mudança é realizada; 

• Aprendizagem da Mudança: esta fase tem o objetivo de empreender ações 

para avaliar a aprendizagem obtida, bem como identificar o grau de evolução 

da organização, e adicionalmente analisar a viabilidade de sustentar o 

processo de melhoria. 

Segundo Francisco e Machado (2005), a metodologia AMPLIAR teve uma 

aplicação prática na empresa GEM Alimentos, situada no estado de Goiás. A 

metodologia foi implemetada nos processos do Sistema de Gestão da Qualidade da 

referida empresa. Para os autores, a metodologia teve uma eficácia percebida pelos 

gestores da organização avaliadora, tornando-se notável a sua adequação e 

contribuição para a aprendizagem organizacional durante processos de mudança. 

Essa aprendizagem refere-se à prática disseminada para os integrantes da 

organização para apoiar a execução dos novos processos de trabalho. 

2.3.4 Metodologia TRANSMETH [Rentes, 2000] 
Desenvolvida por uma equipe da EESC-USP e Virginia Tech - USA, TRANSMETH é 

uma metodologia de gestão de mudanças, com foco em melhoria organizacional, e 

teve aplicação prática em três áreas de negócio da empresa Kollmorgen Motion 

Technologies Group - KMTD, situada em Radford, VA (RENTES, 2000). 

 A metodologia TRANSMETH é constituída de uma seqüência de estágios, e 

os produtos de trabalho gerados em cada etapa são importantes insumos para os 

estágios seguintes. Entretanto, Rentes (2000) ressalta que a ordem dos estágios 

não é uma regra rígida de condução, mas apenas um modelo de referência. A Figura 

6 ilustra o ciclo de vida da metodologia TRANSMETH. 
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Uma síntese descritiva dos estágios que compõem o ciclo de vida da 

metodologia proposta por Rentes (2000) é apresentada em seguida. 

 
Figura 6 - Estágios da Metodologia TRANSMETH. 

 
Fonte: Rentes (2000). 

 

• Entendimento da necessidade de mudança: Nesse estágio, os integrantes 

da organização identificam ameaças ou oportunidades nos processos de 

negócio que motivam a iniciativa de mudanças. Esses elementos identificados 

são denominados por Rentes (2000) como disparadores de mudança. O 

principal produto gerado nesse estágio é o artefato “Visão”, que representa 

um conjunto de expectativas dos patrocinadores e agentes de mudanças em 

relação ao estado desejado; 

• Análise da Situação Atual: Nesse estágio o objetivo é analisar o panorama 

atual da organização ou de uma determinada unidade do negócio passível de 

intervenção. Rentes (2000) sugere algumas ferramentas diagnóstico e análise 

organizacional para subsidiar as atividades desse estágio. O principal produto 

gerado nesse estágio é o artefato “Árvore da Realidade Atual”, que apresenta 

os pontos fracos que necessitam de melhorias, bem como os pontos fortes a 

serem explorados para favorecer o projeto de mudança; 
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• Criação de Infraestrutura para a Mudança: o objetivo desse estágio é 

definir uma estrutura para suportar a mudança. De acordo com Rentes 

(2000), são considerados elementos chaves desse estágio: criação de equipe 

para liderar o esforço de mudança, desenvolvimento de um programa de 

treinamento, disponibilização de recursos para o processo de mudança. 

Medidas de desempenho também devem ser definidas nesse estágio. As 

atividades que compõem esse estágio são executadas durante todo o ciclo de 

vida da metodologia, em paralelo aos demais estágios; 

• Estabelecimento de direção da Mudança: Esse estágio tem o objetivo de 

detalhar o estado futuro desejado, de forma que as partes interessadas 

compreendam o propósito das mudanças. De acordo com Rentes (2000), o 

principal produto gerado nesse estágio é um artefato com as regras básicas e 

princípios operacionais que a organização deve seguir para implementar a 

visão; 

• Definição de Iniciativas de Mudança: a questão que está envolvida com 

esse estágio é “como vamos chegar lá?”. As ações para alcançar a situação 

desejada devem ser estabelecidas, e um líder de desenvolvimento de ações é 

definido para conduzir a iniciativa; 

• Detalhamento e Implementação da Mudança: o objetivo desse estágio é 

definir como implementar a mudança. Planos de melhorias são detalhados e 

alinhados com os problemas raízes que foram identificados anteriormente. A 

constituição de equipes de implementação é formalizada, com a definição dos 

papeis e responsabilidades; 

• Revisão dos Resultados: esse estágio tem o propósito de avaliar os 

resultados da iniciativa de mudança e listar o aprendizado obtido. Rentes 

(2000) destaca a importância de adotar dois tipos de revisão: do processo 

submetido a mudança e da metodologia TRANSMETH. 

  De forma geral, um fator bastante enfatizado na metodologia TRANSMETH é 

a necessidade de mobilizar as partes interessadas para o processo de 

transformação. Outro ponto positivo da metodologia é a indicação de técnicas e 

ferramentas para executar as atividades propostas em cada estágio do seu ciclo de 

vida.  
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2.4 Análise Comparativa das Metodologias para Gestão de 

Mudanças 
A sessão anterior apresentou quatro metodologias para gestão de mudanças no 

âmbito de desenvolvimento organizacional. Como pôde ser observado, as 

metodologias apresentam estruturas diferentes, o que dificulta uma análise 

comparativa. Portanto, adotamos nesta pesquisa os seguintes critérios comparativos 

para fins de análise das metodologias de selecionas:  

 

• Ciclo de Vida: definição de uma sequencia de etapas a serem seguidas para 

conduzir o processo de gestão de mudanças; 

• Procedimentos detalhados: definição de um conjunto de instruções 

detalhadas para executar as etapas/fases do ciclo de vida da metodologia; 

• Templates de Documentos: disponibilização de estruturas predefinida de 

artefatos que são gerados durante o ciclo de vida de gestão de mudanças; 

• Papéis e Responsabilidades: definição clara das responsabilidades de 

indivíduos envolvidos no contexto de uma iniciativa de mudança 

organizacional; 

• Diretrizes de John Kotter para Gerenciamento de Mudanças: corresponde 

à descrição de oito fatores críticos para eficácia da mudança, desenvolvidos 

por Kotter (1996). Essas diretrizes foram escolhidas como um dos critérios de 

avaliação das metodologias, pois a revisão de literatura revela que tais fatores 

continuam tendo relevância em processos de gestão de mudanças na 

atualidade. Tais diretrizes são também referenciadas no BPM CBOK da 

ABPMP (2013). Kotter (1996) considera que uma boa estratégia de gestão de 

mudanças deve incluir os seguintes fatores: (i) estabelecimento de um senso 

de urgência; (ii) criação de uma coalizão administrativa; (iii) desenvolvimento 

de uma visão e estratégica; (iv) comunicação da visão da mudança; (v) 

atribuição de empowerment aos funcionários para realizar ações abrangentes; 

(vi) realização de conquistas no curto prazo; (vii) consolidação das mudanças; 

(viii) estabelecimento de novos métodos na cultura. 

• Princípios de Gestão de Comunicações: disponibilização de diretrizes para 

geração e disseminação de informações para as partes interessadas; 
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• Princípios de Gestão de Capacitações: disponibilização de diretrizes para 

desenvolver competências e bahilidades associadas às iniciativas de 

mudanças; 

• Princípios de Cultura de Organizacional e Cultura de BPM: 

disponibilização de diretrizes para desenvolver valores e aspectos 

relacionados ao fator humano que podem influenciar as iniciativas de BPM; 

• Princípios de Planejamento Estratégico Situacional: disponibilização de 

diretrizes para explicitar uma realidade situacional que motiva a iniciativa de 

BPM. 

Quadro 3 - Resumo da Metodologia do PMI (2013b) 
Critérios Evidências identificadas 
Ciclo de Vida 
 

Formular a mudança; Planejar a mudança; Implementar 
a mudança; Gerenciar a transição e Sustentar as 
mudanças. 

Procedimentos detalhados 
 

Para cada estágio são descritas atividades com 
propósitos específicos e alinhados com o objetivo do 
estágio em questão. Algumas ferramentas genéricas de 
gestão de projetos são recomendadas pela metodologia, 
para auxiliar as atividades. 

Templates de Documentos Não apresenta modelos de documentos. 

Papeis e Responsabilidades 
 

Não são definidos papéis e responsabilidades para cada 
estágio da metodologia. Porém, são definidos papeis 
gerais para compor uma iniciativa de mudança. São 
eles: patrocinador, equipe do projeto, executivos, 
gerentes de nível médio e supervisores. 

Diretrizes de John Kotter 
para Gerenciamento de 
Mudanças 

Não constatamos evidências de atividade específica 
para o fator estabelecimento de novos métodos na 
cultura da organização. 

Princípios de Gestão de 
Comunicações 

Propõe a execução de atividades de comunicação 
contínua e com participação das partes interessadas 
durante todo o ciclo de vida de um projeto de mudança. 

Princípios de Gestão de 
Capacitações 

Apresenta atividades para promover o engajamento das 
partes interessadas. Porém, não apresenta diretrizes 
exclusivas para o desenvolvimento de competências e 
habilidades das partes interessadas. 

Princípios de Cultura 
Organizacional e Cultura de 
BPM 

Não apresenta atividades para incorporar a cultura de 
BPM na organização. 

Princípios de Planejamento 
Estratégico Situacional 

Não constatamos evidências de atividade específica que 
contemple princípios do planejamento estratégico 
situacional. 

Fonte: Elaboração própria. 
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A seguir é apresentado o quadro com um resumo da metodologia GRESSUS [Pina e 
Oliveira, 2013]. 
 
Quadro 4 - Resumo da Metodologia GRESSUS (Pina e Oliveira, 2013) 
Critérios Evidências identificadas 
Ciclo de Vida 
 

Sensibilizar sobre BPM, Estruturar o Escritório de 
Processos, Planejar Projeto de Processos, Capacitar em 
Processos, Modelar Processos, Melhorar Processos, 
Implantar Processos, Gerir Processos. 

Procedimentos detalhados 
 

Para cada estágio são descritas atividades com 
propósitos específicos e alinhados com o objetivo do 
estágio em questão. A metodologia sugere também 
alguns mecanismos e boas práticas para auxiliar a 
execução das atividades para alcançar os objetivos 
propostos. 

Templates de Documentos 
 

São apresentados modelos de artefatos detalhados para 
os seguintes documentos: Matriz GUT, Termo de 
Abertura e Cronograma, Plano de Capacitação, Plano de 
Ação, Folha de Verificação, Termo de Entrega e Aceite 
do Projeto. 

Papeis e Responsabilidades 
 

Os seguintes papeis ficam responsáveis por atividades 
específicas em cada estágio da metodologia: Gerente de 
Processos, Analista de Processos, Analista de Sistemas 
e Idealizador da Iniciativa de BPM. 

Diretrizes de John Kotter 
para Gerenciamento de 
Mudanças 
 

Não constatamos fortes evidências de aplicação das 
diretrizes de John Koter, com exceção do aspecto 
estabelecimento de um senso de urgência que foi 
adotado apenas no primeiro estágio da metodologia. 

Princípios de Gestão de 
Comunicações 

Ressalta a importância da comunicação para a 
Governança de BPM, principalmente na fase de 
sensibilização dobre BPM para induzir a participação das 
partes interessadas, porém não apresenta estratégia 
específica para gestão de comunicações. 

Princípios de Gestão de 
Capacitações 

Apresenta um estágio exclusivo para tratar o 
desenvolvimento das competências necessárias. Um 
plano de capacitações e definido e disponibilizado para 
subsidiar as atividades e de desenvolvimento das partes 
interessadas. 

Princípios de Cultura 
Organizacional e Cultura de 
BPM 

Apresenta um estágio exclusivo para sensibilizar as 
partes interessadas. O idealizador da iniciativa de BPM 
faz apresentações para incorporar a cultura de BPM na 
organização. 

Princípios de Planejamento 
Estratégico Situacional 

Não constatamos evidências de atividade específica que 
contemple princípios do planejamento estratégico 
situacional. 

Fonte: Elaboração própria. 
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A seguir é apresentado o quadro com um resumo da metodologia AMPLIAR 
[Francisco e Machado, 2005]. 
 
Quadro 5 - Resumo da Metodologia AMPLIAR [Francisco e Machado, 2005] 
Critérios Evidências identificadas 
Ciclo de Vida 
 

Planejamento do Processo de Mudança, Condução da 
Mudança (Liderança), Análise do Processo de Mudança 
(Indicadores) e Aprendizagem da Mudança são os 
estágios da metodologia AMPLIAR. 

Procedimentos detalhados Para cada estágio são descritos métodos e ações de 
forma detalhada para alcançar objetivos específicos. 
Ferramentas e técnicas também são sugeridas, para 
auxiliar a execução das atividades que compõem cada 
estágio do ciclo de vida da metodologia.  

Templates de Documentos 
 

Não apresenta modelos de documentos a serem 
gerados em cada estágio do ciclo de vida da 
metodologia. 

Papeis e Responsabilidades 
 

Não apresenta definição clara de papeis e 
responsabilidades. Apenas menciona que “a alta 
administração, apoiada por um grupo de diretores ou 
gerentes, é responsável pela definição e implementação 
das etapas propostas”.  

Diretrizes de John Kotter 
para Gerenciamento de 
Mudanças 

Incorpora nas etapas da metodologia os oito fatores 
críticos para eficácia e liderança do processo de 
mudança propostos por Kotter (1996), de forma a 
disseminar e implementar a visão da mudança na 
organização. 

Princípios de Gestão de 
Comunicações 

Apresenta estratégia de comunicação para intensificar a 
divulgação da visão da mudança para as partes 
interessadas. Adicionalemente, a metodologia sugere 
avaliar de forma continuada a eficácia do processo de 
comunicação.   

Princípios de Gestão de 
Capacitações 

Considera importante a capacitação das partes 
interessadas, porém não apresenta diretrizes para 
promover o desenvolvimento de competências e 
habilidades. 

Princípios de Cultura 
Organizacional e Cultura de 
BPM 

Não apresenta estratégias e atividades para auxiliar o 
processo de incorporação da cultura de BPM na 
organização. 

Princípios de Planejamento 
Estratégico Situacional 

Não constatamos evidências de atividade específica que 
contemple princípios do planejamento estratégico 
situacional. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

 
A seguir é apresentado um quadro com um resumo da metodologia TRANSMETH 
[Rentes, 2000]. 
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Quadro 6 - Resumo da Metodologia TRANSMETH [Rentes, 2000]                   
Critérios Evidências identificadas 
Ciclo de Vida 
 

Entendimento da Necessidade de Mudança, Análise da 
Situação Atual, Criação de Infraestrutura para a 
Mudança, Estabelecimento de Direção da Mudança, 
Definição de Iniciativas de Mudança, Detalhamento e 
Implementação da Mudança, Revisão dos Resultados. 

Procedimentos detalhados Para cada estágio são descritas atividades 
detalhadamente. Um diferencial é a diversidade de 
ferramentas que a metodologia sugere para auxiliar a 
execução das atividades. 

Templates de Documentos 
 

Apresenta exemplos de produtos de trabalho que foram 
gerados durante a aplicação prática de validação da 
metodologia. 

Papeis e Responsabilidades 
 

Não apresenta definição clara de papeis e 
responsabilidades para cada estágio da metodologia. De 
forma geral define apenas três papeis para atuar durante 
o processo de mudança: patrocinador, com a 
responsabilidade de legitimar o processo de mudança; 
agente de mudanças, com a responsabilidade de 
gerenciar o plano de mudanças; e acessor, com a 
responsabilidade de fornecer treinamentos e colaborar 
com o processo de planejamento. 

Diretrizes de John Kotter 
para Gerenciamento de 
Mudanças 
 

Aborda os oito fatores críticos para eficácia da mudança 
propostos por Kotter (1996). 

Princípios de Gestão de 
Comunicações 

Não apresenta diretrizes para gerenciar a disseminação 
de informações durante uma iniciativa de mudanças. 

Princípios de Gestão de 
Capacitações 

Apresenta estratégia para o desenvolvimento de um 
programa de treinamento para as partes interessadas 
envolvidas com o projeto de mudanças. 

Princípios de Cultura 
Organizacional e Cultura de 
BPM 

Não apresenta atividades para incorporar a cultura de 
BPM na organização. 

Princípios de Planejamento 
Estratégico Situacional 

Apresenta atividades para promover o entendimento da 
realizade situacional e identificar as necessidades das 
mudanças com a participação das partes interessadas. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A partir da análise comparativa entre as metodologias selecionadas, pode-se 

observar que suas estruturas incorporam conceitos importantes sobre gestão de 

mudanças, porém apresentam lacunas para alguns dos critérios estabelecidos para 

comparação. Uma limitação percebida nas metodologias é a falta de definição clara 

de papeis e responsabilidades compatíveis com uma iniciativa de Gerenciamento de 
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Processos de Negócio, e que sejam inter-relacionados com os papéis de uma 

metodologia de BPM. Além disso, elas são razoavelmente limitadas em relação ao 

processo de comunicação, uma vez que não apresentam uma estratégia bem 

definida para proporcionar a geração e distribuição de informação para os 

envolvidos, durante todo o ciclo de vida, de forma a favorecer o estado de prontidão 

para mudanças. 

De forma geral, a análise demonstra que as metodologias estudadas foram 

concebidas para gerir mudanças nas organizações num contexto geral, não 

apresentando uma abordagem específica para apoiar efetivamente a execução de 

um ciclo de vida de BPM.  

A seguir são apresentados princípios que consideramos essenciais para a 

elaboração de uma metodologia de apoio à gestão de mudanças em iniciativas de 

BPM. 

 

2.5 Princípios de Gestão de Comunicações 
A comunicação organizacional tem sido um importante mecanismo facilitador para o 

gerenciamento geral. A crescente complexidade de projetos nos mais variados 

segmentos, associada à necessidade de agilidade e transparência na transmissão 

de informações, exige a adoção de estratégias e canais de comunicação eficientes. 

O principal propósito da gestão de comunicações em um projeto é 

disponibilizar mecanismos para a geração e disseminação de informações para as 

partes interessadas de forma apropriada. Assim, uma comunicação eficaz favorece a 

integração dos envolvidos no projeto, minimiza a disseminação de ideias 

equivocadas e reduz a possibilidade de geração de expectativas não realistas que 

podem impactar na execução e nos resultados de um projeto (PMI, 2013a). 

 Nesse contexto, a gestão de comunicações é uma área de conhecimento 

apontada também como um dos fatores críticos de sucesso em gestão de processos 

de negócio. Balzarova et al. (2004) sugerem que uma comunicação eficaz contribui 

para sustentação do entusiasmo e envolvimento das pessoas, indicando assim a 

comunicação como um dos fatores responsáveis pela sensibilização das partes 

interessadas no âmbito da gestão por processos. 

 A comunicação, de acordo com Arteiro (2015), é um dos aspectos da cultura 

organizacional que impacta consideravelmente nas iniciativas de BPM dentro de 
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uma organização. A autora afirma que a comunicação é responsável pela 

transmissão de informações relevantes, tanto intra-organizacional quanto inter-

organizacional, proporcionando confiança e sinergia entre as pessoas para a 

prospecção de soluções, além de servir de mecanismo para mudar a visão das 

pessoas sobre o que é de fato gestão por processos. 

 Para Brocke e Rosemann (2015), dada a dinâmica do ambiente das 

organizações, a troca eficaz de idéias e uma clara compreensão de idéias-chaves 

asseguram estratégias bem sucedidas. Esse fato é confirmado por ABPMP (2013) 

ao declarar que, uma comunicação aberta de duas vias, entre gestores e suas 

equipes, é muito importante para identificar oportunidades de melhorias nos modelos 

e regras de negócios, além de prover suporte para executar iniciativas de mudanças. 

 De maneira geral, algumas habilidades são proporcionadas pela gestão de 

comunicações para as diversas partes interessadas de um projeto (PMI, 2013a): 

solucionar conflitos para evitar impactos negativos; educar a fim de aumentar o 

conhecimento da equipe para que ela seja mais eficaz; definir e administrar as 

expectativas; persuadir equipe ou organização a executar uma ação; motivar para 

encorajar; negociar para conseguir acordos mutuamente aceitáveis entre as partes. 

 Partindo do entendimento de que a comunicação exerce um papel facilitador 

da coesão de equipes, induzindo a tomada de decisões mais ágeis e minimizando 

os conflitos entre as partes interessadas, pode-se considerar que iniciativas de BPM, 

apoiadas por uma abordagem apropriada de comunicação, podem obter resultados 

mais sólidos e alinhados com a estratégia inicialmente estabelecida. 

A seguir apresentamos os princípios fundamentais da gestão de 

comunicações: 

• Apresentar um plano de comunicação, alinhado com os objetivos da 

iniciativa de BPM, contribui para promover uma visão clara e realista 

sobre as mudanças propostas; 

• Disponibilizar informações sobre a iniciativa de BPM, utilizando canais de 

comunicação eficientes e bidirecionais, proporcionar maior envolvimento e 

engajamento entre as partes interessadas. 
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2.6 Princípios de Gestão de Capacitações 
Transformações organizacionais e mudanças de processos, em geral, mobilizam 

equipes com os mais diversos tipos de necessidades de competências. Alinhado a 

isso, pode-se considerar que um dos fatores de sucesso de um projeto é a 

disponibilização de recursos humanos com habilidades que gerem efeitos positivos. 

Nesse aspecto, capacitar e aperfeiçoar sistematicamente a equipe são ações 

favoráveis para sustentar uma estrutura organizacional apropriada, e garantir que 

seus integrantes apliquem conhecimentos devidos para alcançar objetivos 

estratégicos. 

Em linhas gerais, o Project Management Institute (PMI, 2013a) associa 

capacitação ao processo de desenvolvimento de equipes, visando à melhoria de 

competências e da interação de seus membros, resultando no aprimoramento do 

trabalho dos seus integrantes, bem como garantindo a melhoria do desempenho do 

projeto. 

Partindo da identificação de habilidades necessárias para a execução de um 

projeto, é recomendável a elaboração de um plano de treinamento e o 

desenvolvimento da equipe, buscando (PMI, 2013a): 

• aprimorar os conhecimentos e as habilidades das pessoas para aumentar 

sua capacidade de concluir as entregas do projeto e melhora a qualidade; 

• aprimorar os sentimentos de confiança e consenso entre os membros da 

equipe para melhorar a motivação, reduzir os conflitos e aumentar o trabalho em 

equipe; 

• criar uma cultura de equipe dinâmica, coesa e colaborativa a fim de 

melhorar a produtividade individual e da equipe, o espírito de equipe e a 

cooperação, e permitir o compartilhamento de conhecimentos e experiências entre 

os integrantes da equipe. 

Diante o exposto, entedemos que, adquirir conhecimento e aperfeiçoar 

habilidades também é fundamental em iniciativas de gestão de processos de 

negócio. 

A condução de uma iniciativa de BPM leva à necessidade de um programa de 

capacitação para formar colaboradores aptos a contribuir de forma efetiva com o 

processo de transformação organizacional. Dessa forma, é importante a criação de 

um plano de treinamento que tenha como escopo aspectos de liderança, envolva 
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uma visão sistêmica do negócio (em termos de processos, subprocessos, funções, 

fluxos de trabalho, tarefas e cenários) e tecnologias de BPM (ABPMP, 2013).  

Brocke et al. (2014) considera a capacitação como um dos princípios 

essenciais para estabelecer e sustentar uma cultura organizacional que favoreça 

iniciativas de BPM. Os autores enfatizam a importância do investimento em 

capacitação para promover competência individual ou organizacional associada à 

mentalidade de processos. 

Em adição, Arteiro (2015) identifica o envolvimento das pessoas nas 

discussões sobre processos uma parte prática da gestão de mudanças, que exerce 

influência nos seguintes valores ou aspectos culturais: acomodação, baixa 

integração entre equipes, desperdício de competência e habilidades, resistência a 

mudanças, satisfação pessoal e vaidade. A visão da autora é que no âmbito do 

gerenciamento de processos de negócio existe a necessidade de investimento na 

capacitação e conscientização das partes interessadas para prepará-las para a 

mudança organizacional. 

Verificamos, assim, a premissa básica de que pessoas capacitadas, através 

de um plano de treinamento continuado, auxiliam ativamente na execução da 

iniciativa de BPM, além de contribuir positivamente com gerenciamento de 

mudanças para alcançar os objetivos esperados. 

A seguir apresentamos os princípios fundamentais da gestão de capacitação: 

• Apresentar um plano de capacitações para a iniciativa de BPM é uma 

estratégia fundamental para formalizar a necessidade de educação e 

treinamento para as partes interessadas envolvidos com a iniciativa; 

• Desenvolver nas partes interessadas os conhecimentos e as habilidades 

necessárias ajuda a impulsionar a iniciativa de BPM. 

 
2.7 Princípios de Cultura Organizacional e Cultura de BPM 
O sucesso das iniciativas de Gerenciamento de Processos de Negócios depende 

fortemente de aspectos relacionados ao fator humano. Por isso, a cultura 

organizacional e a cultura de BPM são princípios fundamentais que devem ser 

considerados na estruturação das mudanças, de forma a impulcionar a realização 

dos objetivos de BPM (BAUMOL, 2015). Nesse contexto, Brocke e Sinnl (2011) 

denominam cultural organizacional como um conjunto de valores visíveis nas ações 

humanas, que podem influenciar de forma positiva ou negativa nas iniciativas de 
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BPM. Adicionalmente, os autores definem cultura de BPM como um conjunto de 

premissas e valores a serem compartilhados para apoiar o desenvolvimento de 

processos de negócio. 

 A partir desse entendimento, Schmiedel e Brocke (2013) propõem um 

conjunto de valores culturais para auxiliar a realização dos objetivos de BPM. Tais 

valores, denominados valores CERT, são: Customer Orientation, considera o 

cliente da organização como elemento direcionador dos objetivos dos processos de 

negócio; Excellence, refere-se a necessidade de orientação para ações de melhoria 

contínua e inovação, com foco na qualidade e melhoria de desempenho; 

Responsability, refere-se ao comprometimento com os objetivos dos processos e 

responsabilidade pelas decisões; Teamwork, refere-se a atitude de colaboração 

organizacional não departamentalizada, com foco nos processos do negócio. 

Com fundamentação nos valores CERT, Jatobá e Alves (2015) 

desenvolveram uma pesquisa exploratória intitulada “Como a Cultura Organizacional 

Influencia a Evolução de BPM”, onde as autoras abordam alguns valores e aspectos 

da cultura organizacional que são considerados fatores críticos de sucesso em 

iniciativas de BPM. 

Para Jatobá e Alves (2015) ciclos de melhorias contínuas fazem parte da 

essência do gerenciamento de processos de negócio, e a cultura é um dos aspectos 

impulsionador das iniciativas de BPM. 

No âmbito da cultura organizacional, os autores investigam as seguintes 

categorias de aspectos que influenciam no resultado das iniciativas de BPM: 

comunicação, inovação, mudança, política, motivação, gestão de pessoas, melhoria 

continua, orientação ao cliente, colaboração e gestão organizacional. 

As categorias comunicação, mudança, e gestão de pessoas são fatores que 

estão extremamente ligados ao objetivo dessa dissertação, e por isso será 

apresentada a seguir uma síntese dos resultados da investigação de Jatobá e Alves 

(2015) sobre esses fatores. 

A comunicação refere-se à disponibilização de informações intra-

organizacional e inter-organizacional, o que favorece o envolvimento das pessoas e 

estabelecimento de sinergia, além de consolidar confiança (JATOBÁ; ALVES, 2015). 

De acordo com os autores, o principal propósito de uma efetiva estratégia de 

comunicação em iniciativas de BPM é utilizar mecanismos para proporcionar às 

pessoas uma devida compreensão do que é de fato gestão por processos. 
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As autoras enfatizam que canais de comunicação falhos podem ser 

superados por uma estratégia de comunicação que facilite o compartilhamento de 

informações na instituição. Além disso, mecanismos apropriados de comunicação 

podem favorecer a conscientização das pessoas sobre o poder de transformação 

que BPM pode gerar. 

Já a categoria mudança, diz respeito à maneira como a organização reage ao 

novo. Seu valor cultural predominante é caracterizado pelo sentimento de 

desconfiança das pessoas para as mudanças, principalmente quando as 

trasformações interferem no seu status quo (JATOBÁ; ALVES, 2015). 

Para as autoras, o patrocínio da alta administração e o envolvimento das 

pessoas são elementos fundamentais para minimizar a resistência às mudanças. 

Destacam ainda que, tais elementos estão diretamente relacionados com a 

efetividade do processo de comunicação. 

Em relação à categoria gestão de pessoas, Jatobá e Alves (2015) enfatizam a 

importância da forma como a organização promove o desenvolvimento de 

habilidades e competências dos funcionários. Os autores apontam a necessidade de 

uma política formal de desenvolvimento das pessoas, visando: maximizar o 

aproveitamento de competências e habilidades existentes na organização; fortalecer 

o comprometimento dos funcionários com as metas organizacionais; e promover a 

motivação das pessoas. 

O estudo de caso desenvolvido por Jatobá e Alves (2015) teve como unidade 

de análise uma empresa pública com baixa maturidade em BPM e constatamos que 

alguns aspectos identificados como facilitares para cultura de BPM tem contribuição 

significativa para o desenvolvimento dessa dissertação. 

A seguir apresentamos os princípios fundamentais da cultura de BPM: 

• Compreender o ambiente organizacional e incorporar a cultura de BPM na 

organização pode favorecer a receptividade das pessoas às propostas de 

mudanças; 

• A alta administração deve compreender a importancia da iniciativa, e 

colaborar, para influenciar positivamente na incorporação de novos 

valores na cultura organizacional. 

 



52 
 

2.8 Princípios de Planejamento Estratégico Situacional 
Planejamento significa pensar sistematicamente antes de agir, explicando 

possibilidades e analisando suas vantagens e desvantagens (HUERTAS, 1996). 

De maneira geral, o processo de planejamento oferece mecanismos para 

maximizar o valor do negócio, uma vez que ele determina a linha de ação para 

alcançar objetivos (PMI, 2013a).  

Métodos apropriados de planejamento contribuem para a análise e 

interpretação de problemas complexos, orientando os gestores para apreciações 

situacionais e decisões abrangentes (IIDA, 1993).  

Nesse contexto, um enfoque alternativo para grupos de trabalho durante o 

processo de planejamento e tomada de decisões importantes, é a metodologia 

denominada Planejamento Estratégico Situacional (PES).  

De acordo com Huertas (1996), o PES é uma metodologia teórica e prática de 

planejamento voltada para a gestão pública, mas também é aplicável a todas as 

dimensões da ação humana. Diferentemente da prática do planejamento 

convencional, que é determinista, o PES provê mecanismos que possibilitam realizar 

um cálculo que precede e preside ações. 

Cabe destacar que uma das principais características do PES é a maneira de 

abordar um problema. Segundo Huertas (1996), o processamento de problemas 

envolve: (i) explicar como o problema surge e se desenvolve; (ii) elaborar planos de 

ação para atacar as causas dos problemas; (iii) analisar e/ou construir a viabilidade 

política do plano; (iv) atacar o problema na prática, realizando operações 

agendadas. 

Dentro desse contexto, para apoiar as ações de planejamento estratégico, 

Huertas (1996) sugere uma estrutura de planejamento composta de quatro 

momentos: 

• momento explicativo: tem o propósito de explicar uma realidade 

situacional, através da identificação e seleção de problemas. É utilizada 

uma técnica denominada fluxograma situacional, que é uma 

representação gráfica do problema, e é constituída de: Vetor de Descrição 

de Problemas (VDP), cuja finalidade é descrever o problema com um 

nome representativo, acompanhado de uma lista de descritores precisos 

que confirmam a sua existência; causas dos problemas, que corresponde 
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aos argumentos (causas) que tem relação direta com os descritores do 

problema, e procede-se ao estabelecimento da relação de casualidade 

entre os argumentos identificados;  

• momento normativo: tem o propósito de elaborar planos de ação no 

contexto dos problemas identificados. Além do planejamento de ações, é 

recomendada uma pré-avaliação das mesmas, considerando incertezas e 

surpresas; 

• momento estratégico: propõe-se a examinar a viabilidade política do 

plano de ação. Para tanto, é utilizado uma matriz onde é especificado o 

posicionamento dos atores em relação ao plano de ação (favorável ou 

desfavorável); 

• momento tático-operacional: é caracterizado pela realização das 

operações, com o auxilio do plano de apoio construído interativamente 

nos momentos anteriores, e com a possibilidade de nova análise 

situacional e revisão do plano. 

Através do fluxograma situacional proposto por Huertas (1996), é possível 

identificar com precisão as causas (nós críticos do problema) sobre as quais 

devemos agir prioritariamente mediante operações apropriadas. 

O PES se caracteriza como planejamento participativo que asssegura maior 

eficiência no processo de decisão, estimulando o envolvimento de pessoas e 

desenvolvimento de ideias, agindo como catalisador da mudança organizacional 

(PEREIRA et. Al, 2009). 

Em linhas gerais, o PES é uma metodologia para estruturação de problemas 

que envolvem ações humanas, e nesse aspecto a adoção de alguns procedimentos 

sugeridos pelo planejamento estratégico situacional pode beneficiar positivamente a 

concepção de uma metodologia de gestão de mudanças para BPM.  

A seguir apresentamos os princípios fundamentais do planejamento 

estratégico situacional: 

• Identificar e explicar, de forma estruturada, os problemas que motivam um 

projeto de mudança favorece o entendimento e a receptividade das 

pessoas às propostas de mudanças; 
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• Selecionar os problemas sobre os quais se devem agir prioritariamente 

possibilita tomar decisões acertadas e fundamentadas em evidências 

claras; 

• Realizar ciclos de análise situacional após durante a implementação do 

plano de ações contribui para a melhoria contínua. 

 
2.9 Síntese do Capítulo 
Este capítulo apresentou o contexto que originou as abordagens predecessoras da 

sistemática atual de Gerenciamento de Processos de Negócio, caracterizando os 

principais paradigmas de gestão organizacional desenvolvidos no decorrer do século 

XX. Foi definido o que é processo e os principais conceitos de gestão de processos 

foram introduzidos, a fim de obter um melhor entendimento sobre Gestão de 

Processos de Negócio. Em seguida, foi ilustrado o ciclo de vida típico de BPM, e 

descritas resumidamente suas fases. Foi discutida a importância de uma abordagem 

apropriada de gestão de mudanças para o êxito e sustentabilidade de iniciativas de 

BPM. Finalmente, foram apresentados os princípios que são essenciais para 

assegurar a gestão de mudanças bem-sucedida no âmbito do gerenciamento de 

processos de negócio, que serviram de fundamentação para o desenvolvimento 

desta dissertação. No próximo capítulo, será apresentado o método de pesquisa 

utilizado para a realização do estudo e seu detalhamento em fases. 
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3. Método de Pesquisa 
 

 

Este capítulo apresenta o método de pesquisa utilizado nesta dissertação. A seção 

inicial descreve o quadro metodológico adotado, caracterizando-o quanto a 

abordagem, objetivos e procedimentos. Na seção seguinte, são apresentadas as 

premissas e as etapas do estudo empírico realizado nesse trabalho. E, na seção 

final desse capítulo, descreve-se a unidade organizacional de análise, além de 

contextualizar o ambiente da organização onde a pesquisa foi desenvolvida. 

 
3.1 Quadro Metodológico 
Esta seção tem como propósito apresentar a abordagem e procedimentos utilizados 

neste trabalho, e as razões que justificam a escolha de cada um deles. 

 Considerando as questões de pesquisa deste estudo: QP1 – Quais são as 

principais necessidades e desafios da gestão de mudanças para iniciativas de BPM? 

e QP2 – Quais são os princípios fundamentais para uma metodologia de gestão de 

mudanças em Iniciativas de BPM?, e para alcançar os objetivos estabelecidos na 

seção 1.4 do capítulo 1, será realizado um estudo de caso como estratégia 

metodológica. Os elementos que caracterizam o quadro metodológico da pesquisa 

são descritos a seguir:  

 

• Quanto à abordagem e natureza da pesquisa 

Este estudo compreenderá uma pesquisa empírica de natureza qualitativa e 

método de abordagem indutivo. 

 O principal objetivo da pesquisa empírica é gerar explicações gerais e 

previsões sobre fenômenos sociais, onde a observação direta desses fenômenos é 

uma forma adequada para medir a realidade (BHATTACHARYA, 2008). Segundo o 

autor, a pesquisa empírica é baseada em ideais de credibilidade, confirmabilidade, e 

outros princípios de rigor fundamental, os quais devem estar interligados com os 

objetivos da pesquisa. 

 Em relação à natureza das variáveis pesquisadas, esta pesquisa será 

realizada utilizando uma abordagem qualitativa para coleta e análise dos dados. 

Para Godoy (1995), a pesquisa qualitativa envolve a obtenção de dados descritivos 
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sobre pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do pesquisador 

com a situação estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a 

perspectiva dos participantes da situação em estudo. No trabalho denominado 

qualitativo, técnicas como observação, entrevistas, análise de documentos, dentre 

outras podem ser utilizadas para levantamento de informações.  

 Em função dos objetivos que orientam este estudo, definidos na seção 1.4 do 

capítulo 1, considera-se a abordagem indutiva mais apropriada para esta pesquisa. 

Tal abordagem é caracterizada como processo pelo qual o pesquisador analisa os 

dados, partindo de questões ou focos de interesse amplos, que vão se tornando 

mais diretos e específicos à medida que o pesquisador coleta os dados e os 

examina (GODOY, 1995). A indução é realizada através de três fases (MARCONI e 

LAKATOS, 2010):  
§ Observação dos fenômenos – os fatos ou fenômenos são observados 

e analisados, com a finalidade de descobrir as causas de sua 

manifestação;  
§ Descoberta da relação entre eles – através da comparação, 

aproxima-se os fatos ou fenômenos, visando descobrir a relação 

constante existente entre eles;  
§ Generalização da relação – procura-se generalizar a relação 

encontrada na etapa precedente, entre os fenômenos e fatos 

semelhantes, muitos dos quais ainda não foram observados ou são 

inobserváveis.  

 

•   Quanto ao propósito  

No que tange ao propósito, Runeson e Host (2008) definem quatro tipos de 

propósitos de uma pesquisa: 

§ Exploratório: descobrir o que está acontecendo, em busca de novos 

conhecimentos e geração de novas idéias e hipóteses para novos 

estudos; 

§ Descritivo: retratar uma situação ou fenômeno; 

§ Explicativo: busca explicar uma situação ou problema; 

§ Pesquisa de Melhoria: tentar melhorar um determinado aspecto de um 

fenômeno estudado. 
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Considerando esses tipos de propósitos, este estudo compreendeu uma pesquisa 

exploratória por ter como característica principal identificar os princípios para a 

criação de uma metodologia de gestão de mudanças para iniciativas de BPM, e 

descritiva por avaliar a utilidade percebida e facilidade de uso da metodologia que 

foi desenvolvida.  

 

• Quanto aos procedimentos 

De acordo com os objetivos dessa pesquisa, será desenvolvido um estudo de 

caso único, a ser realizado em uma organização pública do Estado de Pernambuco, 

na qual existe uma iniciativa de BPM apoiada por um Escritório de Processos.  

Segundo Yin (2001), o estudo de caso conduz o pesquisador a investigar um 

tópico empírico, geralmente contemporâneo, seguindo-se de um conjunto de 

procedimentos pré-especificados para coleta, análise e interpretação de 

informações, cuja essência reside em tentar esclarecer de forma motivada a decisão 

ou o conjunto de decisões tomadas, o processo de implementação e os resultados 

alcançados.  

As principais características de um estudo de caso são: lidar com 

características complexas e dinâmicas do mundo real; apresentar conclusões 

baseadas em dados quantitativos ou qualitativos coletados de várias fontes de forma 

planejada e consistente, que acrescenta ao conhecimento já existente por ser 

baseado em teoria previamente estabelecida, se já existir, ou através da construção 

de teoria (RUNESON e HOEST, 2009).  

Importante destacar também que o desenvolvimento de estudos de caso 

auxilia a indústria na avaliação dos benefícios de métodos e ferramentas além de 

configurar-se como uma estratégia eficaz de análise para garantir que as mudanças 

de processo fornecem os resultados desejados (KITCHENHAM et al., 1995). 

Em relação aos procedimentos, foram realizadas discussões com 

especialistas em iniciativas de BPM, através de dois grupos focais. O primeiro grupo 

focal teve a finalidade de entender o contexto prático de iniciativas de BPM, e a 

realização do segundo grupo focal buscou avaliar a adequação da Metodologia C-

BPM. 

Além disso, foi realizado um survey com a equipe do Escritório de Processos 

Corporativo da organização, para avaliar a aplicabilidade da metodologia em 
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iniciativas de BPM, e gerar insumos para pesquisas futuras. Em síntese, o quadro 7 

apresenta a abordagem metodológica adotada nesta dissertação. 

 
Quadro 7 - Quadro Metodológico da Pesquisa 

Quadro Metodológico 
Tipo de Pesquisa Empírica 
Quanto ao Método Científico Indutivo 
Quanto ao Propósito Exploratória e Descritiva 
Quanto à Natureza Qualitativa 
Quanto aos Procedimentos Pesquisa Bibliográfica e Estudo de 

Caso Único 
Fonte: Elaboração própria 

 
3.2 Desenho da Pesquisa 
A realização deste trabalho teve início com uma revisão da literatura, com a 

finalidade de reunir elementos para fundamentar a pesquisa e delimitar o problema. 

Em seguida, buscou-se definir os objetivos e métodos do estudo, que conduziu a 

elaboração de uma proposta de metodologia para gestão de mudanças em 

iniciativas de BPM. Por fim, com a Unidade de Análise devidamente selecionada, foi 

realizado um estudo de caso com a premissa de que a metodologia proposta é 

aderente a organizações que conduzem iniciativas de BPM. Estas etapas 

encontram-se sintetizadas na Figura 7 e são detalhadas a seguir. 

 
Figura 7 - Etapas da Pesquisa. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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• Revisão da Literatura 
 Uma maneira para determinar quais questões são mais significativas para um 

tema é a análise de pesquisas anteriores (YIN, 2001). Dessa forma, a revisão ad-hoc 

da literatura partiu da compreensão dos principais paradigmas da Gestão de 

Processos da Era Industrial, e da visão geral de processos na literatura recente. 

Foram estudados também os temas: gerenciamento de processos de negócio (BPM) 

e ciclo de vida de BPM. Outros pontos focados na revisão bibliográfica foram os 

aspectos relacionados à gestão de mudanças inerentes ao tema BPM. A execução 

da revisão teve como propósito analisar informações sobre o tema escolhido e a 

construção do referencial teórico pertinente ao estudo de caso pretendido. 

  Nesse sentido, foram considerados como fonte de informações nessa revisão: 

livros, artigos científicos e dissertações que contribuíram para a elaboração do 

capítulo 2 e para a discussão dos achados no estudo de caso.  

 

• Elaboração da Metodologia C-BPM  

A metodologia desenvolvida teve como fundamentação os achados obtidos 

mediante a revisão de literatura, que evidenciou a necessidade de estabelecer uma 

sistemática para gerenciar as mudanças durante todo ciclo de vida de uma iniciativa 

de BPM.  

De forma complementar, através da realização de grupos focais, foi 

identificado os principais elementos que deveriam ser inseridos na metodologia, 

evidenciando suas interconexões e contribuições para BPM. 

 Assim, foi desenvolvida uma estratégia formal bem documentada e com 

passos definidos sobre o fluxo de trabalho do processo de gestão de mudanças, 

fundamentando-se nos pilares comunicação e capacitação. 

 A metodologia de gestão de mudanças proposta, a qual foi dada o nome de 

C-BPM, é constituída por mecanismos gerenciais para tratar as mudanças de forma 

efetiva, visando mobilizar as partes interessadas e promover a sustentabilidade de 

projetos de melhoria de processos em organizações que estejam conduzindo 

iniciativas de BPM. 

 

• Estudo de Caso 
 Tendo-se definida a metodologia para gestão de mudanças, a qual foi 

construída a partir da premissa de que seja aderente a organizações que estejam 
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conduzindo iniciativas de BPM, foi realizada uma avaliação de caráter descritivo para 

analisar a facilidade de uso e a utilidade percebida da metodologia. 

 Como estratégia de avaliação, um estudo de caso foi conduzido através de 

uma seqüência lógica de cinco etapas propostas por Runeson e Höst (2008): 

• Desenho do estudo de caso: corresponde ao planejamento do estudo de 

caso, que é apresentado através de um protocolo, com a seguinte 

composição mínima: objetivos da pesquisa, definição e caracterização da 

unidade de análise, questões a serem respondidas pelo estudo, métodos de 

coleta e análise dos dados;  

• Preparação para a coleta de dados: corresponde ao desenvolvimento de 

procedimentos e protocolos para a coleta de dados, considerando medidas 

explícitas sobre consentimento e confidencialidade; 

• Coleta de evidências: corresponde ao processo de coleta dos dados 

relacionados ao estudo; 

• Análise dos dados: consiste em examinar os dados coletados para derivar 

conclusões, mantendo uma cadeia clara de evidências; 

• Composição de relato do estudo de caso: corresponde à consolidação dos 

achados/conclusões da pesquisa, obedecendo a uma estrutura de 

composição que ilustre como o estudo foi realizado.  

 

Assim, foi elaborado um protocolo do estudo de caso, com procedimentos 

detalhados, que orientou o processo de coleta e análise dos dados. 

 
3.3 Unidade de Análise e Sujeitos da Pesquisa 
A definição da unidade de análise tem fundamental importância em um projeto 

completo de pesquisa, para se definir o objeto de estudo e determinar os limites da 

coleta e da análise de dados de um estudo de caso (YIN, 2001). Considerando essa 

assertiva, nesta pesquisa, a unidade de análise selecionada foi a iniciativa de BPM 

conduzida em uma organização pública.  

 Atualmente tem-se dedicado esforços para aperfeiçoar o Gerenciamento dos 

Processos de Negócio na referida organização, através de várias frentes de trabalho 

que são conduzidas pelo seu Escritório de Processos Corporativo. 

 Mediante a realização de um grupo focal com integrantes do Escritório de 

Processos da organização, constatou-se que o cenário da organização é 
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caracterizado por possuir uma metodologia formal para condução dos projetos de 

Gerenciamento de Processos de Negócio, porém não existe uma estratégia bem 

definida para gestão de mudanças. Além disso, a organização possui expectativas 

diversas em relação às alterações nos processos. Neste contexto, constata-se a 

importância de uma proposta de metodologia para gestão de mudanças, buscando 

gerenciar as expectativas de todos os envolvidos, além de otimizar a adesão às 

iniciativas de BPM. 

 Segundo Runeson e Höst (2008), sujeitos da pesquisa são aqueles que 

participam fornecendo os dados para o estudo. Um grupo de pessoas praticantes de 

BPM na organização estudada, com diferentes papeis e responsabilidades, foram 

escolhidas como sujeitos dessa pesquisa. A seleção dos participantes foi intencional, 

com o propósito de obter informações representativas sobre as questões da 

pesquisa. Os participantes são membros do Escritório de Processos da organização 

estudada. 

 
3.4 Procedimentos de Coleta de Dados 
Existem diferentes fontes de dados que podem ser utilizados em uma pesquisa 

qualitativa para derivar resultados e conclusões (RUNESON e HOST, 2008; YIN, 

2001). Os autores destacam que obter os dados de várias fontes é importante para 

limitar os efeitos de interpretação de uma única fonte de dados. Assim, esta 

pesquisa utilizou dois procedimentos de coleta de dados, com o objetivo de diminuir 

as ameaças à sua validade e garantir a qualidade do estudo: grupo focal e 

questionário de avaliação de caráter qualitativo, descritos a seguir. 

 

• Grupo Focal 

A técnica de grupo focal é um mecanismo para coleta de dados qualitativos, 

que é caracterizada pela condução de uma discussão informal que envolve um 

pequeno grupo de pessoas, em torno de um conjunto de questões 

(ONWEGBUZIE et al., 2009). O grupo focal tem a vantagem de favorecer a 

identificações de problemas e possíveis soluções sobre o tema de investigação, a 

partir das interações face-a-face entre os participantes da entrevista (DUGGLEBY, 

2005).  
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No contexto desta pesquisa, a técnica de grupo focal foi adotada para discutir 

percepções e opiniões sobre elementos conceituais e procedimentais da 

metodologia de gestão de mudanças que estava sendo desenvolvida. 

Para a realização do grupo focal foram adotados os recursos necessários, tais 

como: definição dos participantes; roteiro de discussão e tempo de duração; 

disponibilização de gravador de áudio para registrar os comentários dos 

participantes. Os participantes dos dois grupos focais são membros do escritório de 

processos, no total quatro especialistas em BPM participaram dos grupos focais.  

 

• Questionário de Avaliação 
Questionário de avaliação, também conhecido como pesquisa survey, é um 

instrumento de pesquisa apropriado para coletar dados em pesquisa empírica, 

através de perguntas com respostas abertas ou fechadas, com o objetivo de avaliar 

opiniões e anseios de pessoas (WAINER, 2007). 

No contexto desta pesquisa, a fim de conduzir a avaliação da metodologia C-

BPM, foi conduzido uma pesquisa utilizando o método de survey. A escolha desse 

procedimento se justifica pela sua simplicidade de aplicação, e devido à 

possibilidade de proporcionar mais tempo para os participantes realizarem a 

avaliação da metodologia.  

Um questionário para coleta de dados foi estruturado com base nas diretrizes 

do modelo Technology Acceptance Model (TAM) (DAVIS, 1989), e disponibilizado 

eletronicamente na plataforma Google Drive. O survey está disponível no Apêndice I. 

As percepções e opiniões sobre alguns aspectos da metodologia de gestão de 

mudanças foram captadas a partir de dois construtos:  

§ Utilidade percebida: grau em que uma pessoa acredita que o uso da 

metodologia C-BPM irá melhorar o desempenho das iniciativas de BPM; 

§ Facilidade de uso percebida: grau em que uma pessoa acredita que 

usar a metodologia C-BPM é fácil e não exigirá grande esforço. 

Para a realização da pesquisa survey foram adotados as providências 

necessárias, tais como: delimitação do escopo da pesquisa, elaboração e 

disponibilização do questionário on-line; envio de convite para os respondentes por 

e-mail. Os respondentes do questionário foram membros do Escritório de Processos 

da organização investigada. 
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3.5 Procedimentos de Análise de Dados 
A etapa de análise tem o objetivo de derivar conclusões a partir dos dados 

coletados, de forma clara e sistêmica, mantendo uma consistente cadeia de 

evidências (RUNESON e HOST, 2008). Para Flick (2004), a interpretação dos dados 

é a essência da pesquisa qualitativa, e a aplicação de procedimentos apropriados 

deve ser adotada para interpretação do texto. 

 No contexto desta pesquisa, a etapa de análise foi conduzida a partir do 

agrupamento e organização dos dados extraídos dos grupos focais e da pesquisa 

survey. Assim, os dados extraídos foram explorados, promovendo uma síntese de 

informações. As seguintes categorias de agrupamento foram predefinidas para 

avaliação da metodologia C-BPM: facilidade de uso percebida e utilidade 
percebida. Essa categorização possibilita uma síntese e descrição exata do 

conteúdo obtido na coleta de dados. Por fim, foi apresentado o quadro de resultados 

e realizada uma análise crítica. 

 

3.6 Ameaças à Validade 
Os aspectos de validade e qualidade de uma pesquisa precisam ser verificados, 

visando garantir a confiabilidade dos resultados. Para esta pesquisa, foi adotada a 

abordagem referenciada por Runeson e Host (2008), que propõe os quatro aspectos 

descritos a seguir. 

• Validade interna: tem o objetivo de estabelecer a relação causal onde se 

considera que determinadas condições levam a outras condições, no contexto 

da pesquisa. Como tática para tratar a validade interna, utilizamos dois 

métodos de coleta de dados (grupo focal e pesquisa survey).  

• Validade externa: esse aspecto está diretamente relacionado à 

generalização dos resultados. Como esta pesquisa tem uma natureza 

situacional (avaliação da metodologia proposta em uma organização 

conduzindo iniciativas de BPM), não podemos garantir a generalização dos 

resultados. Entretanto, os resultados obtidos podem servir de referência para 

novos estudos empíricos.  

• Validade de Constructo: corresponde à identificação das medidas corretas 

para os conceitos sendo estudados. Para maximizar a validade desse 
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aspecto, utilizamos várias fontes de evidências (realização de grupo focal e 

pesquisa survey).  

• Confiabilidade: corresponde a possibilidade de apresentar os mesmos 

resultados quando os procedimentos de coletas de dados forem repetidos. 

Portanto, para aumentar a confiabilidade, adotamos a tática de elaboração de 

um protocolo de estudo de caso detalhando os procedimentos a serem 

seguidos. 
 

3.7 Síntese do Capítulo 
Este capítulo apresentou os método e procedimentos científicos utilizados nesta 

pesquisa. Apresentamos o quadro de referência metodológico, o desenho da 

pesquisa com suas fases, bem como a definição e descrição da unidade de análise. 

No próximo capítulo será apresentada a principal contribuição desta dissertação – a 

metodologia C-BPM.  
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4. Metodologia C-BPM 
 

 

 
 
Este capítulo apresenta a metodologia C-BPM idealizada para organizações que 

estão conduzindo iniciativas de BPM. A metodologia proposta é estruturada através 

da integração de cinco estágios que especificam ações em uma abordagem cíclica 

para gestão de mudanças que está integrada ao ciclo de vida Gerenciamento de 

Processos de Negócio. 
 
 
4.1 Visão Geral 
A gestão da mudança organizacional é uma tarefa fundamental no contexto do 

Gerenciamento de Processos de Negócios (BPM). No entanto, as metodologias de 

BPM atuais carecem de uma abordagem dedicada à gestão de mudanças (BROCKE 

e ROSEMANN, 2015). É notória a lacuna existente nas metodologias de BPM, onde 

o controle das mudanças é realizado de forma ad hoc, faltando a incorporação de 

abordagens gerenciais para tratar as mudanças de forma efetiva, para mobilizar as 

partes interessadas e promover a sustentabilidade da boa execução dos processos 

de negócio. 

Uma apropriada gestão da mudança é considerada um mecanismo facilitador 

para que as pessoas estejam habilitadas (por exemplo, através de capacitação) e 

dispostas (por exemplo, através de uma comunicação de duas vias) para a nova 

mudança (JESTON e NELIS, 2011). Dessa forma, confirma-se o princípio de que a 

aprendizagem e o engajamento participativo das partes interessadas são os 

principais elementos para promover a mudança com sucesso. Atualmente, a 

literatura apresenta metodologias para gestão de mudança organizacional, mas que 

estabelecem orientações limitadas a propósitos genéricos. Para definir uma 

metodologia de gestão de mudanças, de forma que a mesma seja aplicável em 

iniciativas de BPM, é importante tomar como referência alguma (s) metodologia (s) já 

consolidada no mercado, possibilitando comparar as melhores práticas adotadas por 

cada metodologia, e adaptá-los de forma otimizada para o objetivo a ser alcançado. 

Nesse sentido, a metodologia de gestão de mudanças proposta neste 

trabalho, denominada C-BPM, é influenciada pelo guia Gerenciando Mudanças nas 
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Organizações: Um Guia da Prática (PMI, 2013b), o qual apresenta fundamentos 

gerais sobre gerenciamento de mudanças.  Adotamos também o modelo de Koter 

(1996), denominado “Kotter’s 8-Step Process for Leading Change”, que descreve um 

conjunto de diretrizes para liderar o processo de mudanças. Tais diretrizes são 

consideradas atuais, pois o trabalho de Kotter (1996) continua sendo referenciado 

em obras recentes, a exemplo do guia CBOK (ABPM, 2013) e (BROCKE e 

ROSEMANN, 2015).  

Adicionalmente, incluímos na metodologia C-BPM algumas orientações 

relacionadas aos princípios de Gestão de Comunicações, Gestão de 
Capacitações, Cultura de BPM e Planejamento Estratégico Situacional.  

O desenvolvimento das diretrizes sobre comunicação e capacitação foram 

baseadas no PMI (2013a), a partir do qual foi desenvolvido um fluxo de processo de 

gestão de comunicações e capacitações, visando sua aplicabilidade para iniciativas 

de BPM.  

 Tendo como referência Huretas (1996), buscamos definir diretrizes para 

subsidiar o processo de planejamento estratégico das mudanças, servindo de base 

para identificar de forma estruturada as causas que motivam uma iniciativa de 

mudança organizacional. Considerando ainda que os problemas que as 

organizações enfrentam para gerenciar processos de negócio estão diretamente 

relacionados com a natureza social e organizacional (Indulska, M. et al. 2006; 

Bandara, W. et al. 2007), entende-se que os aspectos da cultura organizacional que 

influenciam as iniciativas de BPM devem ser incluídos na metodologia de gestão de 

mudanças. Assim, optou-se por incorporar os resultados do trabalho de Jatobá e 

Alves (2015), que foi apresentado no tópico 2.7, na definição da Metodologia C-

BPM. 

A metodologia proposta é constituída de três componentes: Ciclo de Vida 

para Gestão de Mudanças, Fluxos de Ações e Templates de Documentos. Assim, a 

definição de cada um desses componentes é apresentada a seguir. 

• Guia Geral: compreende a descrição geral do Ciclo de Vida para 

Gestão de Mudanças em BPM, com definições dos estágios e seus 

respectivos propósitos e resultados esperados, bem como as ações a 

serem executadas em cada estágio; 



67 
 

• Fluxos de Ações: descreve as ações e diretrizes a serem adotados 

para a gestão das mudanças, focalizando no propósito de potencializar 

o estado de prontidão para mudanças durante as iniciativas de BPM; 

• Templates de Documentação: descreve a estrutura básica dos 

artefatos que serão gerados para subsidiar a execução das ações que 

constituem cada estágio do modelo de Gestão de Mudanças. 

  

A Figura 8 apresenta os principios fundamentais utilizados para a elaboração 

da Metodologia C-BPM, bem como os componentes que constituem a referida 

metodologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria. 

  

A seguir é apresentada uma visão geral do ciclo de vida da metodologia 

proposta, que é constituída por um conjunto ordenado de estágios que capturam 

boas práticas para gestão de mudanças. 

 
4.2 Ciclo de Vida da Metodologia C-BPM 
A Metodologia C-BPM apresenta uma abordagem constituída de cinco estágios que 

representam um processo iterativo e incremental de gestão: (1) Diagnóstico, que 

visa identificar problemas do negócio e suas causas raízes; (2) Planejamento, onde 

é elaborada uma visão orientada para a mudança e é promovida a comunicação da 

visão para as partes interessadas; (3) Sensibilização, caracterizado pelo 

Metodologia de Gestão 
de Mudanças para BPM 

Gestão de 
Comunicações 

Gestão de 
Capacitações 

Guia Geral do 
Ciclo de Vida 

Templates Fluxos de Ações 

Cultura de BPM Planejamento 
Estratégico 
Situacional 

Figura 8 - Fundamentos e componentes da Metodologia C-BPM. 
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desenvolvimento de uma estratégia de desimpedimentos para a mudança, e assim 

alcançar um estado de prontidão para mudança; (4) Experimentação, onde novos 

padrões de processos são estabelecidos e busca-se atingir o marco de 

implementação das mudanças; (5) Institucionalização, onde é consolidando o 

marco de incorporação das transformações na organização e medições de 

desempenho sobre aspectos organizacionais e culturais da iniciativa de BPM. 

 A figura 9 apresenta uma visão geral do ciclo de vida da metodologia 

proposta, o qual é dividido em cinco estágios que são ordenados em uma seqüência 

lógica. 
 

Figura 9 - Ciclo de Vida para Gestão de Mudanças em iniciativas de BPM. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 Demonstra-se na Figura 9 uma visão cíclica da metodologia, onde a execução 

de cada estágio é apoiada por ações de comunicação e capacitação visando atingir 

os resultados esperados do estágio em questão. 

A priorização de estabelecer comunicação e capacitação como elementos 

centrais da metodologia foi motivada pela nossa confirmação durante a revisão da 

literatura de que estes aspectos são fundamentais para garantir o sucesso de 

processos de mudança em iniciativas de BPM.  

Essa constatação é corroborada por Arteiro e Alves (2015) que destacam a 

importância de uma estratégia de comunicação para proporcionar o 
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compartilhamento de informações, de forma a possibilitar que as partes interessadas 

compreendam o real significado de BPM. As autoras confirmam, ainda, que é 

fundamental a identificação e promoção do desenvolvimento de competências e 

habilidades das pessoas. Por isso, a adoção de estratégias para identificação e 

disponibilização de informações, e para capacitação das pessoas, favorece a 

colaboração entre as partes interessadas, é relevante para que o processo de 

gestão de mudanças seja efetivo em organizações conduzindo iniciativas de BPM. 

 
4.3 Relacionamento da Metodologia C-BPM com o Ciclo de Vida de 

BPM 
A essência do gerenciamento de processos de negócio envolve ciclos de 

melhorias contínuas, e sua consolidação carece de uma abordagem de 

gerenciamento unificada (ARTEIRO, 2015). Buscando minimizar esta lacuna, os 

estágios da metodologia de gestão de mudanças proposta nesse trabalho são 

fortemente relacionados com as fases do Ciclo de Vida da Metodologia EBPM 

(OLIVEIRA, 2014). Vale lembrar que a metodologia EBPM é uma abordagem 

genérica que visa apoiar a execução de projetos de BPM. Dessa forma, ela foi a 

abordagem escolhida para ilustrar o alinhamento entre os estágios da metodologia 

C-BPM para gestão de mudanças com as fases do ciclo de vida convencional de 

BPM. Esta associação visa proporcionar: (i) uma abordagem de gerenciamento mais 

amplo e efetivo, com posicionamento adequado de seus estágios; (ii) um 

alinhamento estratégico com as fases e respectivas atividades do ciclo de vida de 

BPM; (iii) auxílio à definição de quais ações e resultados esperados devem constituir 

cada estágio do modelo. Estes relacionamentos são representados na figura 10. 

Percebe-se na Figura 10 que o Estágio de Diagnóstico da metodologia C-

BPM está diretamente relacionado com aspectos da fase de Planejamento e da fase 

de Análise do Processo da metodologia EBPM, uma vez que o objetivo comum é 

realizar uma identificação preliminar das necessidades de mudanças e delimitar o 

escopo do projeto, porém em níveis de detalhamento diferentes.   

O Estágio de Sensibilização, apesar de sua importância durante todo o ciclo 

de vida de BPM, tem suas ações intensificadas durante as fases de Planejamento, 

Implementação do Processo e na fase de Monitormento e Controle da metodologia 

EBPM. Isso se justifica pelo fato dessas fases apresentarem uma relação direta com 

a expectativa de se criar um estado de prontidão para as mudanças. 
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Figura 10 - Relacionamento entre o Ciclo de Vida da Metodologia EBPM e o Ciclo de Vida da 
Metodologia C-BPM. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 O Estágio de Experimentação, que tem como enfoque promover a adoção de 

novos processos, apresenta propósitos que possuem relação mais enfatizada com a 

fase de Implementação do Processo da metodologia EBPM.  

Já o Estágio de Institucionalização, que visa consolidar a aceitação das 

mudanças propostas e promover a sustentação da melhoria dos processos, 

apresenta características inerentes à fase de Monitoramento e Controle do Processo 

da metodologia EBPM, mas suas ações podem ser realizadas incrementalmente em 

cada estágio da metodologia.  

Cada estágio da C-BPM é definido a partir dos itens descritos no Quadro 8.  

 
Quadro 8 - Itens para descrição dos estágios da metodologia de gestão de mudanças de BPM 
Nome do estágio Identifica o estágio do modelo através de um nome. 

Propósito Determina o objetivo geral da execução de cada estágio do modelo. 

Resultados esperados Determina aquilo que se busca obter com a efetiva implementação das 

ações de cada estágio do modelo. 

Ações Descreve em detalhes as ações necessárias para alcançar os 

resultados esperados de cada estágio do modelo. Tais ações são 

definidas em termos de objetivos, descrição dos passos e produtos 

gerados. 

Recomendações Descreve Informações adicionais quando for necessário detalhar algum 

aspecto específico das ações do estágio. 

Fonte: Elaboração própria. 
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A seguir, são descritos, em detalhes, os cinco estágios que constituem a 

metodologia C-BPM. 

 

4.4 Estágio 1 – Diagnóstico 
O Estágio de Diagnóstico é o momento inicial da realização de uma iniciativa 

de BPM, onde ocorre um pré-planejamento e definição clara dos fatores que 

motivam a realização do projeto de melhoria de processos. No contexto de mudança 

organizacional, pré-planejamento significa pensar sistematicamente antes de agir, 

através de um exame preliminar dos problemas para explicar a realidade, bem como 

fornecer uma visão de futuro consistente e alinhada com as possibilidades de 

soluções para os problemas (HUERTAS, 1996). Essa definição parte do princípio de 

que problemas bem estruturados têm soluções objetivas e precisas. 

No Estágio de Diagnóstico, são identificados os problemas globais da 

organização, ou questões-chave de uma determinada unidade de negócio, e são 

selecionadas aquelas situações mais críticas que constituirão o escopo da iniciativa 

de BPM. As informações produzidas nesse estágio serão fundamentais para a 

elaboração de um plano de ação, baseando-se no escopo do problema devidamente 

delimitado. A delimitação do escopo pode ser representada por um fluxograma 

situacional (HUERTAS, 1996), onde são identificados os problemas selecionados e 

suas respectivas causas. 

Para a elicitação da situação atual e identificação de problemas do negócio, é 

importante buscar algum mecanismo de comunicação que contribua para uma 

correta interpretação da realidade. É essencial também, que tais mecanismos 

proporcionem aos atores integrantes do negócio habilidades e competências 

(através de capacitação) para interpretações assertivas associadas aos interesses e 

objetivos da organização.  

A proposta metodológica desse estágio é fundamentada em alguns 

procedimentos da metodologia do Planejamento Estratégico Situacional – PES – 

(HUERTAS, 1996), escolhida por ser um método bastante conhecido na literatura, e 

que contribui para a obtenção de um olhar abrangente de uma determinada 

situação, proporcionando uma análise ampla de problemas. 

Diante do exposto, o propósito do Estágio 1 (Diagnóstico) é, através do 

levantamento de informações sobre o cenário atual da organização, promover a 
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explicitação de uma realidade situacional do negócio, e identificar a causa raiz de 

problemas, de forma a viabilizar a delimitação do escopo e planejamento da 

iniciativa de BPM. 

Os resultados esperados com a execução deste estágio incluem aspectos 

que estão devidamente associados à melhoria da comunicação para afetar 

positivamente a gestão de mudanças em iniciativa de BPM. A lista de Resultados 

Esperados do Estágio de Diagnóstico (RED) é apresentada a seguir, e o 

mapeamento destes resultados com os produtos gerados é apresentado no 

Apêndice C. 

RED 1. O cenário da organização e/ou situações problemáticas da unidade de 

negócio são estruturadas, em termos de conteúdos e possíveis causas, 

através de um fluxograma situacional; 

RED 2. A realidade situacional da organização ou da unidade de negócio sob 

investigação é analisada de forma conjunta pelos principais partes 

interessadas, para direcionar de forma efetiva a iniciativa de BPM; 

RED 3. Os objetivos da iniciativa de BPM são delimitados e são organizadas 

informações que servirão para orientar a execução dos demais estágios do 

modelo de Gestão de Mudanças de BPM. 

 

Para apoiar a definição e facilitar a implementação prática do Estágio de 

Diagnóstico, ações foram definidas dentro de um contexto apropriado e com foco no 

propósito do referido estágio. O detalhamento das ações desse estágio é 

apresentado no Quadro 9. 

 
Quadro 9 - Ações do Estágio de Diagnóstico 

1. Explicitar a Realidade Situacional e Selecionar Problemas 
Objetivo: Promover uma apreciação da realidade situacional da organização ou de uma 
determinada unidade de negócio, de forma a enumerar e selecionar os principais problemas 
relacionados à situação sob investigação e determinar suas causas.  
Descrição:  
1.1 Elicitar dados e organizar informações sobre o cenário atual da organização, destacando as 

fragilidades e problemas atuais que sejam relevantes e que sinalizam comprometimento do 
alcance de objetivos importantes do negócio (HUERTAS, 1996). Técnicas de pesquisas e 
análises (relatórios de gestão, benchmarking) podem ser usadas. Podem ser adotados grupos 
focais para que os interessados tenham a oportunidade de avaliar a situação da organização 
sob seu ponto de vista. Recomenda-se que as distintas unidades de negócio sejam 
devidamente representadas nessa atividade; 
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Quadro 9 - Ações do Estágio de Diagnóstico 
(continuação) 

1.2 A cada problema identificado, enumerar os fatos que revelam sua existência. Esses problemas 
podem ainda ser agrupados em categorias, de forma a possibilitar a visualização de qual 
categoria de processo pertence (primários, de suporte ou de gerenciamento). Para descrever 
os problemas com mais detalhes e de forma consistente pode-se utilizar a ferramenta intitulada 
“Vetor de Descrição de Problema (VDP)”, gerando uma visão lógica do problema (enunciado 
do problema e seus descritores) (HUERTAS, 1996). Para os descritores deve-se considerar: 
a) Descrever os problemas de forma precisa e mensurável, possibilitando a criação de 

indicadores para acompanhar a evolução proporcionada pelas mudanças; 
b) Caracterizar a descrição dos problemas sem referir às suas causas e conseqüências; 
c) O conjunto de descritores deve ser suficiente para caracterizar o problema e gerar uma 

única interpretação e concordância sobre a realidade situacional; 
1.3 Complementar a descrição dos problemas através da construção de fluxogramas situacionais, 

de forma a tornar visível e compreensível para as partes interessadas a necessidade de 
mudanças. Em cada fluxograma situacional, associado a determinado problema, deve ser 
incorporado suas causas e o VDP, bem como o tipo de governabilidade (nível de controle) que 
o agente de mudança tem sob o problema (HUERTAS, 1996). Como resultado obtém-se uma 
representação gráfica do problema sob análise. O modelo de artefato gerado por essa ação 
pode ser acessado através do Apêndice J. 

Produto(s) Gerado(s):  
• Documento de Diagnóstico Situacional (Preliminar). 

2. Definir Objetivos Pretendidos 
Objetivo: Construir visão lógica dos resultados desejados, convertendo a declaração dos 
problemas em objetivos na perspectiva de melhorias de processos. 
Descrição: 
2.1 Selecionar os processos que precisam ser mais efetivos, com base nos objetivos estratégicos 

da organização, e nos problemas identificados no momento de explicitação da realidade; 
2.2 Elaborar um Mapa Estratégico de Mudanças, composto de descritores que expressem os 

resultados esperados. Uma técnica que pode ser utilizada para essa descrição é a 
transformação o VDP (Vetor de Descrição dos Problemas) em um VRE (Vetor de Resultados 
Esperados) e propor operações características de uma iniciativa de BPM. 

Produto(s) Gerado(s): 
• Documento de Diagnóstico Situacional (Final). 

3. Gerenciar as Comunicações alinhadas ao Estágio de Diagnóstico 
Objetivo: Assegurar que as informações do Estágio de Diagnóstico sejam devidamente geradas e 
disponibilizadas para as partes interessadas. 
Descrição: 
 3.1. Executar um fluxo de atividades de (1) planejamento das comunicações, (2) controle da 

distribuição das informações e (2) geração de lições aprendidas, com objetivo de assegurar 
que as informações da iniciativa de BPM, principalmente em relação à elicitação da realidade 
situacional da organização que motiva a iniciativa de BPM, sejam planejadas e distribuídas 
para os vários segmentos da organização (PMI, 2013a). Maiores informações sobre essa ação 
estão descritas no tópico 4.9 (subprocesso de gerenciar as comunicações). 

Produto(s) Gerado(s): 
• Plano de Gerenciamento das Comunicações (Preliminar) 
• Divulgação da Realidade Situacional 

4. Gerenciar as Capacitações alinhadas ao Estágio de Diagnóstico 
Objetivo: Garantir o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias para alcançar os 
resultados esperados do estágio de diagnóstico. 
Descrição: 
4.1. Identificar as necessidades de capacitação, e instrumentalizar os atores envolvidos no estágio 

de diagnóstico com técnicas para realizar a identificação e compreensão efetiva da realidade 
situacional da organização. Recomenda-se promover treinamento sobre o momento explicativo 
do PES (HUERTAS, 1996). Maiores informações sobre a ação de Gerenciar as Capacitações 
podem ser acessadas 4.10 (subprocesso de gerenciar as capacitações). 

Produto(s) Gerado(s): 
• Plano de Gerenciamento das Capacitações (Preliminar) e capacitações realizadas. 

Fonte: Elaboração própria. 
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A incorporação de princípios do Planejamento Estratégico Situacional nesse 

estágio, por envolver vários atores na análise e explicitação situacional, favorece 

positivamente nos seguintes aspectos e valores culturais propostos por Arteiro 

(2015): 

a) Comunicação: a técnica utilizada serve como instrumento para 

proporcionar maior envolvimento das pessoas, troca de informações, 

criação de sinergia e coleta de soluções; 

b) Influência Política: a técnica utilizada contribui para a construção de 

uma visão lógica e sistêmica dos problemas de uma determinada 

realidade situacional, proporcionando ao agente de mudança 

sensibilização e obtenção de patrocínio da alta administração para 

iniciativas com benefício sólido para a organização em detrimento de 

decisões puramente políticas. 

c) Melhoria Contínua: A representação gráfica e os descritores dos 

problemas gerados nesse estágio podem ser utilizados e atualizados 

constantemente pelos principais atores, para identificar as melhorias 

proporcionadas pelas mudanças, incentivando assim à melhoria 

contínua. 

d) Colaboração: O mecanismo utilizado nesse estágio para elicitação e 

seleção dos problemas, o qual valoriza a participação de vários atores 

da organização, favorece a integração entre as equipes. 

A figura 11 ilustra uma visão geral do fluxo do estágio de Diagnóstico. 

 
Figura 11 - Fluxo do Estágio de Diagnóstico. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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O Fluxo do Estágio de Diagnóstico ilustra as ações necessárias para o 

alcance dos resultados esperados desse estágio, onde princípios de gestão de 

comunicações e de capacitações são adotados de maneira a contribuir com o 

processo de explicitação de uma realidade situacional, além de favorecer a 

compreensão e concordância sobre os objetivos e o escopo da iniciativa de 

mudança. Após a realização desse fluxo, os resultados esperados são avaliados e é 

inicializado o Estágio de Planejamento. 

 
4.5 Estágio 2 – Planejamento 

De acordo PMI (2013a), o processo de planejamento contempla atividades 

para refinar os objetivos e definir a linha de ação necessária para alcançar os 

objetivos para os quais o projeto foi criado. 

O propósito do Estágio 2 (Planejamento) é definir a liderança necessária para 

planejar e gerenciar a iniciativa de BPM e desenvolver uma visão orientada para a 

mudança, bem como estabelecer os mecanismos para mensurar o desempenho da 

iniciativa. Os resultados esperados desse estágio incluem aspectos que irão 

subsidiar as atividades do estágio seguinte de sensibilização. A lista dos Resultados 

Esperados do Estágio de Planejamento (REP) é apresentada a seguir e o 

mapeamento destes resultados com os produtos gerados é apresentado no 

Apêndice C.  

REP 1. Um compromisso que expresse as responsabilidades e expectativas 

relacionadas ao esforço das mudanças é estabelecido entre líderes, definindo 

autoridades para controlar e coordenar o projeto de mudança; 

REP 2. As principais partes interessadas são identificadas, bem como é 

avaliado suas percepções sobre a iniciativa de BPM;  
REP 3. Uma visão de mudança alinhada com o planejamento estratégico, 

visando transformação da realidade situacional, é desenvolvida e comunicada 

para os integrantes da organização; 

REP 4. Indicadores são definidos para mensurar o desempenho da iniciativa 

de BPM. 

Para apoiar a definição, e facilitar a implementação prática do estágio de 

planejamento, ações foram definidas dentro de um contexto apropriado e com foco 
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no propósito do referido estágio. O detalhamento das ações desse estágio é 

apresentado no quadro 10. 

Quadro 10 - Ações do Estágio de Planejamento 
1. Estabelecer Comitê da Iniciativa de BPM 
Objetivo: Assegurar que a iniciativa de BPM tenha uma comissão com função de liderança para 
planejar e gerenciar a iniciativa. 
Descrição:  
1.1. Criar uma comissão representativa com capacidade de liderança, credibilidade e 

comprometimento de longo prazo, responsável por guiar a iniciativa de BPM, compartilhando o 
senso de urgência e convencendo as partes interessadas sobre a necessidade das mudanças 
(KOTTER, 1996). Essa comissão deve ser composta no mínimo por: Gestor do Escritório de 
Processos, Gestor da Área Funcional alvo da mudança, e um representante da alta 
Administração da Organização.  

Produto(s) Gerado(s): 
• Termo de Compromisso de Liderança. 

2. Identificar Partes Interessadas 

Objetivo: Assegurar que grupos de pessoas afetados pela iniciativa de BPM sejam identificados e 
suas expectativas sejam consideradas pelos agentes de mudanças. 
Descrição:  
2.1. Listar as principais partes interessadas afetadas pela iniciativa de BPM; 
2.2. Registrar informações referente às percepções de cada parte interessada sobre a realidade 

situacional e as suposições quem eles fazem em relação as mudanças, avaliando assim o 
grau de prontidão para as mudanças (KOTTER, 1996). 

Produto(s) Gerado(s): 
• Mapa das Partes Interessadas 

3. Desenvolver Visão Orientadora para Mudança 

Objetivo: Desenvolver uma proposta de cenário futuro, explicitando os motivos e significados da 
mudança, orientando o entendimento das partes interessadas sobre o estado desejado, tornando 
as ações mais autônomas.  
Descrição: 
3.1. Promover debate com as partes interessadas para elicitar informações que ajudem a definir a 

direção da transformação com enfoque apropriado nos objetivos do negócio (HUERTAS, 
1996); 

3.2. Projetar um cenário futuro, esclarecendo as razões para as mudanças. Esse passo deve 
contemplar a elaboração de uma declaração formal do escopo do projeto de mudanças, 
incluindo os requisitos, as premissas e restrições mais significativas (KOTTER, 1996); 

3.3. Criar um documento de visão para a mudança, alinhado com o planejamento estratégico, e 
disponibilizar o mesmo para motivar ações de mudanças (KOTTER, 1996). 

Produto(s) Gerado(s): 
• Documento de Visão Orientada para Mudança 

4. Definir Indicadores de Desempenho 

Objetivo: Estabelecer mecanismos para mensurar o nível de aceitação e adesão às mudanças.  
4.1. Definir indicadores de desempenho organizacional alinhados com os objetivos estratégicos da 

iniciativa.  Devem-se enfatizar medidas relacionadas ao nível de satisfação das partes 
interessadas internos com as propostas de mudanças, e posteriormente sobre as inovações 
provocadas pelas mudanças e adotadas pela organização. Deve-se mensurar também o 
desempenho associado aos aspectos culturais da organização (ARTERIO, 2015): 
• Comunicação: mensurar sistematicamente se os recursos e métodos de comunicação 

foram utilizados adequadamente, visando aprimorar os canais de comunicação falhos. Por 
exemplo, pode-se definir indicadores para a capacidade de atendimento às demandas de 
informações durante o ciclo de BPM e agilidade no compartilhamento de informações entre 
os setores da organização;  

• Resistência a mudanças: mensurar o grau de boicote por parte dos atores envolvidos no 
processo de mudança, considerando indicadores sobre o grau de comprometimento das 
partes interessadas versus sentimento de desconfiança dos funcionários; 
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Quadro 10 - Ações do Estágio de Planejamento 
(conclusão) 

• Colaboração: mensurar o nível de integração entre as equipes. Por exemplo, utilizar 
indicadores que revelem o grau de entendimento que as partes interessadas têm sobre as 
responsabilidades interdepartamentais. 

Produto(s) Gerado(s): 
• Indicadores de Desempenho da Iniciativa de BPM (Preliminar) 

5. Gerenciar as Comunicações alinhadas ao Estágio de Planejamento 

Objetivo: Assegurar que as informações do Estágio de Planejamento sejam devidamente geradas 
e disponibilizadas para as partes interessadas. 
Descrição: 
 5.1. Executar um fluxo de atividades de (1) planejamento das comunicações, (2) controle da 

distribuição das informações e (2) geração de lições aprendidas (PMI, 2013a). O objetivo é 
assegurar que as informações da iniciativa de BPM, principalmente em relação às ações de 
planejamento sejam coletadas e disponibilizadas. Maiores informações sobre essa ação estão 
descritas no tópico 4.9 (subprocesso de gerenciar as comunicações).  

Produto(s) Gerado(s): 
• Plano de Gerenciamento das Comunicações (Atualizado). 
• Divulgação do Comitê da Iniciativa de BPM. 

6. Gerenciar as Capacitações Alinhadas ao Estágio de Planejamento 

Objetivo: Garantir o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias para alcançar os 
resultados esperados do estágio de planejamento. 
Descrição: 

6.1. Identificar as necessidades de capacitação, e instrumentalizar os atores envolvidos no 
estágio de planejemanto com técnicas para realizar as ações propostas (PMI, 2013a). 
Pode-se promover um programa de capacitação que viabilize uma liderança eficaz 
necessária para sustentar a iniciativa de BPM, bem como treinamento sobre métricas e 
indicadores de desempenho. 

Produto(s) Gerado(s): 
• Plano de Gerenciamento das Capacitações (Atualizado) 
• Capacitações realizadas 

Fonte: Elaboração própria. 
 

A figura 12 ilustra uma visão geral do fluxo do estágio de Planejamento. 

 
Figura 12 - Fluxo do Estágio de Planejamento. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Adicionalmente, recomenda-se que o documento de visão para a mudança 

possua as características de uma visão eficaz (KOTTER, 1996): (1) imaginável, 

apresentando um quadro de como pode ser o futuro; (2) desejável, apresentando 

alinhamento com os interesses das partes interessadas; (3) viável, contemplando 

objetivos realistas; (4) concentrado, apresentando clareza o suficiente para subsidiar 

a definição de diretrizes de controle; (5) flexível e genérica de forma a possibilitar 

iniciativas localizadas em grupos ou indivíduos; (6) comunicável, de fácil 

compreensão para as partes interessadas. 

 
4.6 Estágio 3 – Sensibilização 

A dificuldade na execução das práticas de BPM está diretamente relacionada 

às barreiras humanas de resistência às mudanças e interesses ocultos diante de 

qualquer tentativa de transformação de processos (ABPMP, 2013). Tais resistências 

muitas vezes são provenientes de interpretações errôneas da realidade 

organizacional e falta de conhecimento sobre os benefícios de BPM.  

O Estágio de Sensibilização enfatiza a promoção da visibilidade dos 

problemas existentes da organização, que foram estruturados no Estágio de 

Diagnóstico, e a demonstração das oportunidades de melhorias e da força de BPM 

para proporcionar resultados mais efetivos para o negócio da organização. Assim, 

busca-se influenciar o comportamento das partes interessadas e o compromisso da 

organização com a iniciativa de BPM. 

A proposta metodológica desse estágio, visando sensibilizar as partes 

interessadas para responder às demandas de mudanças através da adesão à 

cultura de melhorias, é fundamentada em algumas orientações de Kotter (1996) para 

promover mudanças bem-sucedidas. O autor é considerado uma importante 

referência pela sua experiência em produzir mudanças significativas e renovação 

cultural em empresas.  

O propósito do estágio 3 (Sensibilização) é desenvolver novas percepções 

sobre a realidade da organização, através de uma mensagem que promova a 

compreensão dos problemas enfrentados pela organização, bem como explicitação 

da real necessidade das mudanças, de forma a obter um estado de prontidão para 

que as iniciativas de BPM sejam realizadas.  

Os resultados esperados com a execução desse estágio devem ser 

apropriadamente suportados por boas práticas de comunicação e capacitação para 
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estimular a Cultura de BPM. A lista de Resultados Esperados do Estágio de 

Sensibilização (RES) é apresentada a seguir e o mapeamento destes resultados 

com os produtos gerados é apresentado no Apêndice C. 

 
RES 1. Um senso de urgência é estabelecido, e as partes interessadas são 

devidamente comunicadas sobre as necessidades que conduzem à proposta 

de mudança; 
RES 2. A cultura de BPM é disseminada na organização, promovendo a 

compreensão dos princípios e benefícios da gestão orientada a processos, 

mudando a maneira como a alta gerência e os funcionários entendem Gestão 

de Processos de Negócio. 
RES 3. É firmado e demonstrado para as partes interessadas o apoio efetivo 

da alta administração para as iniciativas de BPM, por meio da composição de 

uma comissão com autoridade suficiente para liderar, gerenciar e sustentar a 

mudança. 
 

Para apoiar a definição e facilitar a implementação prática do estágio de 

sensibilização, ações foram definidas dentro de um contexto apropriado e com foco 

no propósito do referido estágio. O detalhamento das ações desse estágio é 

apresentado no quadro 11. 

 
Quadro 11 - Ações do Estágio de Sensibilização  

1. Desenvolver o Senso de Urgência para a Mudança 
Objetivo: Chamar a atenção das partes interessadas sobre a necessidade das mudanças e 
esclarecer seu grau de importância e urgência. 
Descrição:  
1.1 Definir um plano de ação de sensibilização que seja constituído de estratégias a serem 
utilizadas para conscientizar as partes interessadas sobre as necessidades das mudanças 
(KOTTER, 1996). As ações a serem definidas no plano visam: 

• Evidenciar as incapacidades do negócio, bem como as oportunidades de melhorias, 
tornando a necessidade de mudança óbvia, estimulando assim a necessidade de 
transformações dos processos para aproveitar as oportunidades futuras. Essas 
evidências são desenvolvidas a partir de uma visão geral do cenário organizacional, 
elaborada no estágio de diagnóstico; 

• Justificar as vantagens que as mudanças proporcionarão para o negócio e para as 
atividades funcionais; 

• Disseminar a cultura de BPM na organização, promovendo a compreensão dos 
princípios e benefícios da gestão orientada a processos. 
 

1.2 Promover as ações de sensibilização definidas no plano; 
 

Um aspecto proposto por Armenakis e Harris (2002), e que pode ser utilizado nesse estágio para 
estimular o senso de urgência da mudança, é a geração do sentimento de discrepância, buscando 



80 
 

esclarecer para as partes interessadas de como o desempenho atual da organização difere de um 
estado desejado.  Segundo o autor, para que os indivíduos estejam motivados a mudar, eles 
devem acreditar que algo está errado e algo precisa ser reorganizado, destacando as 
oportunidades a serem proporcionadas pela mudança. 
 
Produto(s) Gerado(s): 

• Plano de Ação de Sensibilização 
2. Mobilizar o Comitê da Iniciativa de BPM 
Objetivo: Confirmar a disponibilidade e compromisso da liderança necessária para conduzir a 
iniciativa de BPM. 
Descrição:  
2.1 Aprofundar o entendimento da situação atual, e chegar a um acordo sobre possíveis propostas 

decisórias para produzir transformações, desdobrando em ações a visão que for estabelecida. 
2.2 Confirmar o comprometimento com a iniciativa de BPM, potencializando uma coalizão 

administrativa para conduzir a iniciativa (KOTTER, 1996). 
 
Produto(s) Gerado(s): 

• Comitê de Gerenciamento Mobilizado. 
 

3. Gerenciar as Comunicações alinhadas ao estágio de Sensibilização 
Objetivo: Assegurar que as informações do Estágio de Planejamento sejam devidamente geradas 
e disponibilizadas para as partes interessadas. 
Descrição: 
 3.1 Executar um fluxo de atividades de (1) planejamento das comunicações, (2) controle da 

distribuição das informações e (2) geração de lições aprendidas (PMI, 2013a). O objetivo é 
assegurar que as informações da iniciativa de BPM, principalmente em relação às ações de 
sensibilização sejam coletadas e disponibilizadas. Maiores informações sobre essa ação estão 
descritas no tópico 4.9 (subprocesso de gerenciar as comunicações). 

  
Produto(s) Gerado(s): 

• Plano de Gerenciamento das Comunicações (Atualizado) 
 
4. Gerenciar as Capacitações alinhadas estágio de Sensibilização 
Objetivo: Desenvolver a equipe constituinte da iniciativa de BPM, para garantir as competências 
necessárias de forma a alcançar os resultados esperados da fase de sensibilização. 
Descrição: 
4.1 Realizar treinamentos em modelagem de processos de negócio que proporcione, através do 

mapeamento da situação atual, a identificação de oportunidades de melhorias. 
 
Produto(s) Gerado(s): 

• Plano de Gerenciamento das Capacitações (Atualizado); 
• Capacitações realizadas. 

 
 

Adicionalmente, recomenda-se utilizar os seguintes elementos-chave para 

promover uma comunicação eficiente, de forma a promover as ações de 

sensibilização (KOTTER, 1996): (1) simplicidade, prezando pela clareza eliminando 

a linguagem técnica; (2) fóruns múltiplos, utilizando diversos mecanismos de 

comunicação, como reuniões e informativos diversos; (3) repetição, replicar a 

comunicação várias vezes; (4) liderança através de exemplos, onde o 

comportamento de quem promove a visão deve ser de acordo com as propostas que 



81 
 

transmitem; (5) comunicação de mão dupla, elemento fundamental provocar e 

considerar o feedback das partes interessadas. 

De forma geral, as ações apresentadas nesse estágio incluem fundamentos 

identificados por Kotter (1996) como essenciais para mudanças bem sucedidas, 

além de orientações de comunicação extraído do PMI (2013a). Foram incluídas 

ações que favorecem o desenvolvimento da cultura de BPM, a exemplo da 

mobilização do comitê da iniciativa de BPM. Segundo Arteiro (2015), essa é uma 

estratégia para convencer a alta gestão sobre os ganhos que a iniciativa de 

mudança pode proporcionar para a organização. 

A Figura 13 ilustra o fluxo do estágio de sensibilização. 

 
Figura 13 - Fluxo do Estágio de Sensibilização. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

O Fluxo do estágio de Sensibilização ilustra as ações necessárias para o 

alcance dos resultados esperados desse estágio, onde atividades de comunicação e 

de capacitação são realizadas com ênfase no desenvolvimento do senso de 

urgência e promoção da visão para a mudança. Além disso, esse estágio visa 

fomentar o desenvolvimento da capacidade de liderança das partes integrantes da 

coalizão administrativa. Após a realização desse fluxo, os resultados esperados são 

avaliados e é inicializado o estágio de Experimentação. 
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4.7 Estágio 4 – Experimentação 
O propósito do estágio 4 (experimentação) é propor mudanças para os 

processos de negócios da organização, a partir da experimentação de possíveis 

alternativas, com a supervisão do comitê da iniciativa de BPM, o qual deve inspirar e 

motivar as partes interessadas para promover a adoção de novos valores, 

comportamentos, atitudes e aprendizagem sobre novos processos. 
Os resultados esperados com a execução deste estágio devem ser 

apropriadamente suportados por boas práticas de comunicação e capacitação para 

minimizar a resistência às mudanças. A lista de resultados esperados do estágio de 

experimentação (REE) é apresentada a seguir, e o mapeamento destes resultados 

com os produtos gerados é apresentado no Apêndice C. 

REE 1. Um programa de capacitação, orientado para as mudanças, é 

planejado e executado, enfatizando os conceitos relevantes para implementar 

BPM na organização; 
REE 2. Uma visão sistêmica é promovida garantindo uma maior integração 

entre as unidades da organização;  
REE 3. A insegurança das partes interessadas em relação aos novos 

processos é superada, mitigando a cultura de resistência a mudanças; 
REE 4. É realizado engajamento das partes interessadas, com fornecimento 

de suporte aos donos dos processos para manter motivados os responsáveis 

pela execução dos processos de negócio; 
REE 5. Conquistas de curto prazo relacionado ao esforço da mudança são 

comunicadas para as partes interessadas. 

 

Para apoiar a definição e a implementação prática desse estágio, ações foram 

definidas dentro de um contexto apropriado e com foco no propósito do referido 

estágio. O detalhamento das ações é apresentado no Quadro 12. 

 
Quadro 12 - Ações do Estágio de Experimentação  
1. Desenvolver engajamento das partes interessadas 
Objetivo: Garantir que as partes interessadas compreendam a visão da mudança, os objetivos e 
oportunidades futuras, de forma integrada com suas expectativas.  
Descrição: 
1.1 Identificar as partes interessadas que serão afetados pelas propostas de mudança, e analisar o 

grau de aceitação ou resistência sobre a mudança. Uma pesquisa de clima organizacional 
pode ser utilizada pode ser utilizada como ferramenta de diagnóstico (ARTEIRO, 2015); 
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Quadro 12 - Ações do Estágio de Experimentação 
(continuação) 

1.2 Desenvolver estratégias para proporcionar engajamento das partes interessadas durante a 
implementação e adoção dos novos processos. Orientações sobre os novos processos e 
feedback individuais são exemplos de estratégias para potencializar a motivação (KOTTER, 
1996); 

1.3 Gerenciar os interesses conflitantes das partes interessadas, através de uma comunicação 
participativa (KOTTER, 1996); 
Promover a interação entre agentes de mudanças e demais partes interessadas, para o 
desenvolvimento de novas maneiras de realizar os processos de negócio, incentivando o 
comprometimento das pessoas e a participação em grupo para a iniciativa de melhoria dos 
processos. 

Produto(s) Gerado(s): 
• Mapa das partes interessadas (Atualizado); 
Ações de Engajamento e Motivação Realizadas. 

2. Avaliar e aprovar a adequação da mudança 
Objetivo: Garantir um acordo sobre a adequação da solução proposta, buscando aumentar a 
probabilidade de adoção da mudança. 
Descrição: 
2.1 Realizar, através de um processo participativo, a identificação de problemas dentro do contexto 

organizacional das mudanças propostas, seguido da criação de uma visão de possíveis 
soluções (HUERTAS, 1996); 

2.2 Promover a avaliação e comunicação das ações necessárias para resolver os problemas, de 
forma a provocar as mudanças (KOTTER, 1996). 
 
Produto(s) Gerado(s): 

• Documento de Desenho do Processo Proposto (Atualizado) 
3. Organizar e disponibilizar resultados preliminares 
Objetivo: Organizar e disponibilizar evidências de que o processo de mudança está no caminho 
certo, a partir dos resultados de curto prazo obtidos por meio do esforço de transformação. 
Descrição: 
3.1 Soluções são implementadas e avaliadas, e os resultados efetivos das novas ideias e práticas 

que demonstrem a eficácia e desempenho das soluções propostas devem ser divulgados para 
que as partes interessadas possam reagir de forma flexível para adoção da proposta de 
mudança (KOTTER, 1996). 

Produto(s) Gerado(s): 
• Relatório da Realidade Situacional (Atualizado) 

4. Manter o Senso de Urgência 
Objetivo: Assegurar que o sendo de urgência promovido no estágio de sensibilização não seja 
silenciado pelo status quo. 
Descrição: 
4.1 Reforçar a comunicação do senso de urgência, para fortalecer a visão da mudança (KOTTER, 

1996). Para isso, pode-se utilizar de reuniões e/ou outros canais de comunicação para relatar 
exemplos óbvios de fragilidades identificados na fase de Análise do Processo; 

4.2  Insistir sobre as oportunidades de melhorias, disseminando informações sobre os benefícios a 
serem obtidos com a reestruturação dos processos. 

5. Gerenciar as Comunicações alinhadas ao Estágio de Experimentação 
Objetivo: Assegurar que as informações do Estágio de Planejamento sejam devidamente geradas 
e disponibilizadas para as partes interessadas. 
Descrição: 
5.1 Executar um fluxo de atividades de (1) planejamento das comunicações, (2) controle da 

distribuição das informações e (2) geração de lições aprendidas (PMI, 2013a). O objetivo é 
assegurar que as informações da iniciativa de BPM, principalmente em relação às ações de 
experimentação sejam coletadas e disponibilizadas. Maiores informações sobre essa ação 
estão descritas no tópico 4.9 (subprocesso de gerenciar as comunicações).  
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Quadro 12 – Ações do Estágio de Experimentação 

 (conclusão) 
Produto(s) Gerado(s): 

• Plano de Gerenciamento das Comunicações (Atualizado); 
• Divulgação dos resultados preliminares da iniciativa de BPM. 

6. Gerenciar as Capacitações alinhadas ao Estágio de Experimentação 
Objetivo: Desenvolver a equipe constituinte da iniciativa de BPM, para garantir as competências 
necessárias de forma a alcançar os resultados esperados da fase de experimentação. 
Descrição: 
6.1. Identificar a necessidade de capacitação e promover treinamento em modelagem e automação 

de processos de negócio visando, através da elaboração de propostas de soluções, efetivar 
simulações relacionadas à proposição de melhorias. 

6.2. Realizar cursos de atualização sobre os novos processos, e eventos motivacionais devem 
ser realizados para desenvolver o engajamento das partes interessadas. 

Produto(s) Gerado(s): 
• Plano de Gerenciamento das Capacitações (Atualizado); 
• Capacitações realizadas 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Adicionalmente, recomenda-se que, durante a ação de “Desenvolvimento do 

Engajamento das Partes Interessadas”, sejam adotados os seguintes princípios 

sugeridos por PMBOK (2013): (1) notificações das partes interessadas com 

informações sobre questões solucionadas, mudanças aprovadas e a situação geral 

do projeto; (2) obter feedback das partes interessadas, estimulando o envolvimento 

das pessoas para geração de informações sobre as operações do projeto que 

podem ser usadas para modificar ou melhorar o desempenho futuro do projeto.  

Outro aspecto em que esses princípios se aplicam é a analise, juntamente 

com as partes interessadas, sobre o nível de adequação da proposta de mudança. 

Para Armenakis e Harris (2002), a adequação da mudança é importante porque as 

partes interessadas podem compreender que algum tipo de mudança é necessário, 

mas podem não concordar com alguma alteração específica que está sendo 

proposta. Sendo assim, é importante estabelecer um canal de comunicação para 

obter um feedback dos envolvidos, sobre a adequação de uma mudança particular, 

como também comunicar à todos que a solução proposta foi determinada através de 

um diagnóstico cuidadoso, minimizando a probabilidade da mudança ser percebida 

como arbitrária. 

De forma geral, essas recomendações são importantes para gerenciar a 

expectativa, obter apoio e confirmar o compromisso dos envolvidos com a mudança, 

e, assim, minimizar a resistência desses. 
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A Figura 14 ilustra o fluxo do estágio de experimentação. 

 
Figura 14 - Fluxo do Estágio de Experimentação. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

As ações apresentadas nesse estágio incluem fundamentos identificados por 

Kotter (2013) como essenciais para mudanças bem sucedidas, além de orientações 

de comunicação e engajamento das partes interessadas extraído do PMBOK (2013). 

Contempla ainda aspectos propostos por Armenakis e Harris (2002), a exemplo de 

canais de comunicação bidirecionais para suportar a participação das partes 

interessadas sobre adequação e/ou discordâncias sobre a iniciativa, e assim 

promover uma mensagem de mudança eficaz e acessível a todos. 

Durante a realização das ações do fluxo do estágio de experimentação, as 

melhores práticas de comunicação e capacitação promovem a capacidade 

organizacional para produzir resultados sustentáveis. Após a realização desse fluxo, 

os resultados esperados são avaliados e é inicializado o último Estágio de 

Institucionalização. 

 
4.8 Estágio 5 – Institucionalização 

O propósito do estágio 5 (Institucionalização) é consolidar a aceitação e 

sustentação, a longo prazo, das mudanças geradas pelas iniciativas de BPM. Para 

isso, os agentes de mudança devem canalizar esforços para incorporar novas 

normas e padrões de processos na organização, explicitando o valor dos benefícios 

que as mudanças proporcionam. 
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Os resultados esperados com a execução deste estágio devem ser 

apropriadamente suportados por boas práticas de comunicação para apresentar às 

partes interessadas os ganhos obtidos com a iniciativa de BPM, além de incentivar o 

processo de melhoria. A lista de Resultados Esperados do Estágio de 

Institucionaliação (REI) é apresentada a seguir, e o mapeamento destes resultados 

com os produtos gerados é apresentado no Apêndice C. 

 

• REI 1. Métricas e indicadores são revistos para mensurar os benefícios de 

BPM, e um conjunto de dados representativos da melhoria de desempenho 

são coletados e usados para avaliar o nível de adesão aos novos processos; 

• REI 2. A visibilidade de BPM é promovida na organização. Os resultados 

alcançados e os benefícios proporcionados pelas mudanças são identificados, 

registrados e comunicados para as partes interessadas; 

• REI 3. Os novos processos e as novas regras são fortemente estabelecidos 

na cultura da organização. 

 

Para apoiar a definição e facilitar a implementação prática do estágio de 

institucionalização, ações foram definidas dentro de um contexto apropriado e com 

foco no propósito do referido estágio. Cada ação é definida em termos de objetivos e 

descrição de passos, que são exemplificados quando possível. O detalhamento das 

ações desse estágio é apresentado no Quadro 13. 
  

Quadro 13 - Ações do Estágio de Institucionalização  
1. Medir o desempenho da iniciativa de BPM 
Objetivo: Geração e disponibilização de informações relevantes em relação ao resultado do 
desempenho dos processos submetidos à mudanças. 
Descrição:  
1.1 Mensurar o desempenho organizacional alinhados com os objetivos estratégicos da 

iniciativa.  Devem-se enfatizar medidas relacionadas ao nível de satisfação das partes 
interessadas internos com as inovações provocadas pelas mudanças e adotadas pela 
organização. Deve-se mensurar também o desempenho associado aos aspectos culturais da 
organização propostos por Arterio (2015): 
 
• Comunicação: mensurar sistematicamente se os recursos e métodos de comunicação 

foram utilizados adequadamente, visando aprimorar os canais de comunicação falhos. Por 
exemplo, pode-se definir indicadores para a capacidade de atendimento às demandas de 
informações durante o ciclo de BPM e agilidade no compartilhamento de informações entre 
os setores da organização;  

• Resistência a mudanças: mensurar o grau de boicote por parte dos atores envolvidos no 
processo de mudança, considerando indicadores sobre o grau de participação e 
comprometimento das partes interessadas versus sentimento de desconfiança dos 
funcionários; 
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Quadro 13 - Ações do Estágio de Institucionalização 
(continuação) 

• Resistência a mudanças: mensurar o grau de boicote por parte dos atores envolvidos no 
processo de mudança, considerando indicadores sobre o grau de participação e 
comprometimento das partes interessadas versus sentimento de desconfiança dos 
funcionários; 

• Colaboração: mensurar o nível de integração entre as equipes. Por exemplo, utilizar 
indicadores que revelem o grau de entendimento que as partes interessadas têm sobre as 
responsabilidades interdepartamentais. 

1.2. Definir indicadores de desempenho dos processos, descrevendo o comportamento dos novos 
processos em termos de eficiência, eficácia e efetividade; 
1.3. Definir indicadores relacionados ao nível de concordância das partes interessadas com os 
novos métodos de trabalho; 
1.4. Coletar medidas para cada indicador e em seguida promover a avaliação da efetividade das 
mudanças. 
Produto(s) Gerado(s): 

• Indicadores de Desempenho da Iniciativa de BPM (Atualizada); 
• Relatório de Medição de Desempenho (Atualizada). 

2. Promover visibilidade sobre o desempenho dos novos processos 
Objetivo: Promover o senso de estabilidade dos novos processos, de forma a maximizar o 
sentimento de confiança das partes interessadas para com as novas formas de operacionalizar o 
negócio. 
Descrição: 
2.1 Promover a comunicação dos resultados das medições de desempenho para as partes 

interessadas. Essa ação está relacionada ao princípio de que, os novos métodos são 
internalizados na cultura quando estiver evidente que eles funcionam e são superiores aos 
antigos (KOTTER, 1996). 

2.2 Adotar estratégia para institucionalizar novos comportamentos na cultura (KOTTER, 1996): (1) 
organizar e comunicar para as partes interessadas evidências de que os ganhos de 
desempenho estão associados aos novos métodos de trabalho; (2) relatar sobre o quanto os 
ganhos obtidos no passado com a antiga cultura foram úteis, ressaltando e enfatizado que os 
valores compartilhados no passado não são mais compatíveis com os novos processos. 

Produto(s) Gerado(s): 
• Resultados de Desempenho Divulgados. 

3. Impulsionar mais mudanças 
Objetivo: Garantir a sustentação de melhorias contínuas 
Descrição: 
3.1 Aproveitar a visibilidade das medidas de desempenho relacionadas aos resultados de curto 
prazo e empreender esforços para mobilizar as partes interessadas para um novo ciclo de 
melhorias (KOTTER, 1996).  
Produto(s) Gerado(s): 

• Partes Interessadas Mobilizadas. 
4. Gerenciar as Comunicações alinhadas ao Estágio de Institucionalização 
Objetivo: Assegurar que as informações do Estágio de Planejamento sejam devidamente geradas 
e disponibilizadas para as partes interessadas. 
Descrição: 
4.1 Executar um fluxo de atividades de (1) planejamento das comunicações, (2) controle da 
distribuição das informações e (2) geração de lições aprendidas (PMI, 2013a). O objetivo é 
assegurar que as informações da iniciativa de BPM, principalmente em relação aos resultados de 
desempenho dos novos processos provenientes das mudanças sejam coletadas e disponibilizadas. 
Maiores informações sobre essa ação estão descritas no tópico 4.9 (subprocesso de gerenciar as 
comunicações).   
Produto(s) Gerado(s): 

• Plano de Gerenciamento das Comunicações (Atualizado) 
5. Gerenciar as Capacitações alinhadas ao Estágio de Institucionalização 
Objetivo: Desenvolver a equipe constituinte da iniciativa de BPM, para garantir as competências 
necessárias para alcançar os resultados esperados da fase de institucionalização. 
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Quadro 13 - Ações do Estágio de Institucionalização 
(conclusão) 

Descrição: 
5.1. Identificar necessidades de capacitação, e promover treinamentos em Medição e Análise de 
Desempenho dos Processos de Negócio, visando gerenciar e fornecer feedbak sobre os resultados 
obtidos pela iniciativa de BPM. 
Produto(s) Gerado(s): 

• Plano de Gerenciamento das Capacitações (Atualizado); 
• Capacitações realizadas. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

As ações apresentadas nesse estágio incluem fundamentos identificados por 

Kotter (2013) como essenciais para mudanças bem sucedidas, bem como 

considerações sobre aspectos da cultura de BPM extraído de Arterio (2015). 

Adicionalmente, recomenda-se que, durante a ação de “Medir o Desempenho 

da Iniciativa de BPM”, os indicadores a serem adotados para mensuração sejam 

derivados a partir dos fatores sugeridos por Holt et al. (2007): (1) auto-eficácia, 

visando avaliar o quanto as partes interessadas se acham capazes para realizar as 

mudanças; (2) valência pessoal, para avaliar o quanto as pessoas entendem que a 

mudança é apropriada e contribuirá com seu trabalho; (3) apoio de lideranças, para 

avaliar o apoio e comprometimento dos lideres; (4) valência organizacional, para 

avaliar o grau de convencimento das partes interessadas em relação a adequação 

das mudanças e seus benefícios a longo prazo; (5) discrepância, visando avaliar o 

quanto as partes interessadas estão convictas de que a mudança é necessária 

quando comparado o estado atual com a situação proposta. A Figura 15 ilustra o 

fluxo de ações o estágio de institucionalização. 
Figura 15 - Fluxo do Estágio de Institucionalização. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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O fluxo do estágio de Institucionalização contribui para o fortalecimento do 

senso da efetividade da iniciativa de BPM e mobilização da organização para 

consolidar as mudanças. 

 

4.9 Subprocesso de Gerenciar as Comunicações 
 
Segundo Jatobá e Alves (2015), a comunicação é um dos aspectos da cultura 

organizacional que apresenta impactos relevantes em iniciativas de BPM.  Nesse 

contexto, faz-se necessário a definição de uma estratégia de Gerenciamento das 

Comunicações que favoreça a geração e compartilhamento de informações durante 

todo o ciclo de vida de um processo de mudanças. 

 A estruturação do processo de Gerenciamento das Comunicações proposta 

nesse documento tomou por base o PMI (2013b), a partir do qual foi definida uma 

sistemática de gerenciamento que contempla três processos. O fluxo desses 

processos é apresentado na Figura 17 e descrito a seguir.  

 
Figura 16 - Fluxo do subprocesso de Gerenciar as Comunicações. 

 
Fonte: Adaptado de PMI (2013a). 

 

• Planejar as comunicações 
Embora toda iniciativa de BPM necessite compartilhar informações, os 

requisitos de comunicação e os canais de transmissão de informações podem 

variar em cada iniciativa, dependendo da abrangência do projeto e da cultura 

organizacional. Nesse contexto, o planejamento das comunicações é um 
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processo essencial com o propósito de definir uma abordagem adequada 

para orientar a execução das comunicações.  

 O Plano de Gerenciamento das Comunicações é o artefato resultante 

desse processo, no qual são definidas as atividades de Gerenciamento das 

Comunicações que serão realizadas durante o ciclo de vida da iniciativa de 

BPM. Ele descreve as necessidades de informações, os interessados pelas 

informações, as ações, o cronograma de distribuição das informações, 

recursos necessários, bem como equipes responsáveis e mecanismos de 

transmissão. O Plano de Gerenciamento das Comunicações proposto deve 

apresentar uma estrutura mínima de conteúdo, conforme apresentado no 

Apêncide Q.  

• Controlar a distribuição das informações 

Durante todo o ciclo de vida de uma iniciativa de BPM uma variedade de 

informações é disponibilizada para as partes interessadas, conforme definido 

no plano de gerenciamento das comunicações.  

Nesse contexto, o processo de controle da distribuição das 

informações tem o objetivo de coordenar o fluxo das comunicações, através 

das atividades coleta, geração e disponibilização das informações para as 

partes interessadas (PMI, 2013a).   

Para que o fluxo das comunicações seja efetivo, é fundamental que os 

emissores das informações disponibilizem conteúdos com certo grau de 

clareza e completude, de maneira que os receptores possam interpretar e 

fazer uso correto dessas informações, e assim atender aos propósitos da 

comunicação (KOTTER, 1996). 

Diante do exposto, sugerimos a adoção de alguns princípios e boas 

práticas durante a criação e distribuição das informações, para contribuir com 

o sucesso da iniciativa de BPM: 

a) Qualificar as informações: é recomendável que o conteúdo das 

informações seja analisado adequadamente, em conjunto com os 

principais agentes de mudanças, antes de distribuí-las;  

b) Incorporar a proposta de valor das mudanças: é recomendável 

que o conteúdo das informações apresente vinculo com os 

benefícios esperados do processo de mudanças, buscando sempre 

promover o senso de urgência; 
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c) Utilizar linguagem apropriada ao público: é essencial que 

linguagem a ser utilizada para apresentar as informações seja clara 

o suficiente para favorecer o interesse do publico alvo, e mitigar o 

risco de falsas interpretações.  

d) Adotar uma estratégia de feedback: recomenda-se criar 

mecanismos que favoreçam a interação e participação entre 

emissores e receptores das informações, possibilitando avaliar o 

impacto das ações de comunicações, além de oportunizar a 

remoção de barreiras de comunicação, bem como incentivar a 

colaboração. 

e) Oportunizar o relato dos resultados de curto prazo: recomenda-

se conseguir espaços durante eventos internos, reuniões, 

newsletter, dentre outras peças informativas, para informar sobre o 

desempenho da iniciativa de BPM e relatar sobre os resultados 

obtidos. 

• Gerenciar lições aprendidas 

Uma vez assegurada a distribuição das informações de forma oportuna e 

apropriada, deve-se adotar uma sistemática para Gestão do Conhecimento e 

Lições Aprendidas. Essa sistemática corresponde ao desenvolvimento de 

uma base de lições aprendidas, formada de interpretações relevantes sobre 

as informações disponibilizadas durante a execução da iniciativa de BPM na 

organização.  

A proposta de Gestão de Lições Aprendidas, aqui proposta, é baseada 

na visão de Firestone e McElroy (2003), em que os autores partem do 

princípio de que conhecimento organizacional é um subconjunto de 

informações processadas, que passou por avaliações destinadas a eliminar 

os erros e buscar a verdade. 

O documento de lições aprendidas é o artefato resultando desse 

processo, que favorece o estabelecimento de diálogo entre os principais 

agentes de mudanças, sobre a melhor forma de conduzir as comunicações 

durante a iniciativa de BPM. Nesse artefato devem ser registradas as 

fragilidades e pontos positivos das comunicações, com as respectivas causas 

e propostas de melhorias.  
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4.10 Subprocesso de Gerenciar as Capacitações 
Segundo Jatobá e Alves (2015), a Gestão de Pessoas é um dos aspectos da cultura 

organizacional que apresenta impactos relevantes em iniciativas de BPM.  Nesse 

contexto, faz-se necessário a definição de uma estratégia de desenvolvimento de 

competências e habilidades dos funcionários, durante todo o ciclo de vida de um 

processo de mudanças. 

 A estruturação do processo para Gerenciar as Capacitações proposta nesse 

documento tomou por base o PMI (2013b), a partir do qual foi definida uma 

sistemática de gerenciamento que contempla dois processos. O fluxo desses 

processos é apresentado na Figura 17 e descrito a seguir.  

 
Figura 17 - Fluxo do Subprocesso de Gerenciar as Capacitações 

 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

• Planejar as Capacitações  

Esse processo tem o propósito de definir os papéis e responsabilidades, bem 

como a identificação das habilidades e competências necessárias para o 

desenvolvimento do projeto de mudanças (PMI, 2013a). Um plano de 

Capacitações deve ser criado para subsidiar as atividades de gerenciamento. 

O Plano de Gerenciamento das Capacitações é o artefato resultante desse 

processo, no qual são definidas as atividades de Gerenciamento das 

Capacitações que serão realizadas durante o ciclo de vida da iniciativa de 

BPM. Ele descreve as necessidades de treinamentos, as partes interessados 

pelas capacitações, as ações, o cronograma de treinamentos, estrutura 

necessária, bem como equipes responsáveis e mecanismos de realização. O 
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Plano de Gerenciamento das Capacitações proposto deve apresentar uma 

estrutura mínima de conteúdo, conforme apresentado no Apêndice R.  

 
• Desenvolver a Equipe 

 
Além das capacitações promovidas pela organização, é importante 

desenvolver e sustentar um nível adequado de engajamento e iteração entre 

as partes interessadas, para influenciar positivamente as equipes durante o 

desenvolvimento das atividades da iniciativa de BPM.  

            Para alcançar esse propósito, é fundamental que o comitê de 

gerenciamento da iniciativa de BPM tenham adquirido habilidades para 

identificar, desenvolver e sustentar a motivação da equipe. 

           Um instrumento que pode ser utilizado para subsidiar esse processo é 

a realização de uma “Avaliação de Desempenho da Equipe”. Alguns 

indicadores podem ser utilizados para auxiliar a atividade de avaliação, pais 

como: (1) grau de eficácia obtidos na realização das atividades, (2) 

desempenho como equipe, grau de coesão da equipe (capacidade para 

compartilhar experiências e informações). Com base nos resultados dessa 

avaliação, pode-se promover reconhecimento e recompensa pelos 

desempenhos alcançados, para promover o sentimento de valorização nas 

pessoas. 

 

4.11 Síntese do Capítulo 
Este capítulo teve como objetivo apresentar a Metodologia C-BPM, que foi elaborada 

na perspectica de viabilizar a gestão de mudanças em iniciativas de BPM. 

Apresentamos a estrutura e ciclo de vida da metodologia, constituída de cinco 

estágios que são descritos em termos de propósitos e fluxos de ações para produzir 

os resultados esperados. O próximo capítulo relata a execução do estudo de caso. 
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5. Estudo de Caso 
 

 

O presente capítulo busca descrever os resultados obtidos mediante a realização 

desta pesquisa, observando os procedimentos definidos no protocolo do estudo de 

caso. O estudo de caso foi realizado em uma organização do setor público, na qual 

foram coletadas as percepções de especialistas e praticantes de BPM sobre a 

metodologia C-BPM. Inicialmente será apresentado o contexto da organização 

estudada e, em seguida, os resultados dos grupos focais e do survey. 

 
5.1 Contexto da Organização Estudada 
O estudo de caso apresentado foi conduzido em uma organização do setor público 

sediada em Recife-PE, que tem como missão fiscalizar a gestão pública em 

benefício da sociedade. Esta organização vem conduzindo iniciativas de BPM desde 

o ano de 2011, sendo que, inicialmente, a iniciativa se caracterizava por ações 

isoladas de modelagem e documentação de processos, sem enfatizar a melhoria 

dos processos do negócio.  

No ano de 2012, a alta administração dessa organização, visando a melhoria 

da gestão pública, incluiu em seu planejamento estratégico objetivos relacionados a 

BPM. Nesse contexto, foi instituído o Escritório de Processos Corporativo, com o 

objetivo de gerir as iniciativas de BPM através da organização dos meios 

necessários para desenvolver e garantir a sustentabilidade da Gestão de Processos 

de Negócio. 

Para apoiar a consolidação do Escritório de Processos e definir mecanismos 

para promover a melhoria contínua dos seus processos de negócio, a organização 

firmou convênio com o Centro de Informática da Universidade Federal de 

Pernambuco (CIn-UFPE), que favoreceu a sistematização de uma parceria entre 

pesquisadores da academia e servidores do órgão para desenvolver várias frentes 

de trabalho sobre o tema BPM. 

Proveniente dessa parceria, a instituição analisada realizou a concepção e 

implantação da uma metodologia de BPM (denominada EBPM). A referida 

metodologia compreende um ciclo de vida limitado às atividades que tratam o 

conteúdo das mudanças dos processos. São exemplos de atividades da 
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metodologia EBPM: Modelagem de Processos, Análise de Processos, Desenho de 

Processos, Implementação de Processos e Monitoramento de Processo.  

Outro trabalho que consta no portfólio da organização é um estudo 

(ARTERIO, 2015) sobre os impactos gerados pela iniciativa de BPM nas áreas 

internas do negócio. Esse estudo identificou os valores e aspectos culturais que 

influenciam o desenvolvimento da Gestão de Processos de Negócio e, em 

decorrência, foi evidenciado que a disseminação da gestão por processos na 

organização é um desafio que depende de outras abordagens metodológicas para 

potencializar a institucionalização das mudanças. 

Assim, diante do exposto sobre a organização analisada, percebeu-se que 

mais pesquisas na área de BPM eram necessárias no sentido de promover a 

maturidade de BPM na organização e maximizar os resultados das suas iniciativas 

de Gestão de Processos de Negócio. Portanto, consideramos que uma das 

possibilidades seria a realização de um estudo, seguido da elaboração de uma 

proposta metodológica estruturada para orientar as atividades de gestão de 

mudanças para iniciativas de BPM. 

 
5.2  Resultados do Grupo Focal 1  
Este primeiro grupo focal foi de cunho preliminar e teve a finalidade de ampliar os 

resultados obtidos na revisão da literatura, para entender o contexto prático de 

iniciativas de BPM. Foi discutida a experiência dos participantes em relação aos 

fatores que influenciam o sucesso das iniciativas de Gerenciamento de Processos 

de Negócio. O resultado desse grupo focal serviu de inspiração para concepção da 

metodologia C-BPM.  

O autor desta pesquisa ficou responsável por conduzir a reunião, mediante o 

apoio da sua orientadora. A reunião durou 40 minutos e aconteceu na sala de 

reuniões da organização analisada, com a participação de quatro integrantes do 

Escritório de Processos Corporativo (Apêndice A). A fim de garantir o anonimato dos 

integrantes, cada participante do grupo focal será denominado P1, P2, P3, P4. A 

escolha dos participantes foi intencional, sendo utilizada como critério de escolha a 

experiência dos mesmos sobre o tema da pesquisa. Quanto à execução da reunião, 

utilizou-se um roteiro para guiar a discussão (Apêndice G), além de um tablet com o 

software Easy Voice Recorder para gravar a fala dos participantes. 
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No início da reunião, procedeu-se uma explanação da pesquisa que estava 

sendo realizada e, logo após, o pesquisador solicitou autorização dos participantes 

para gravar o áudio. Na seqüência, foi apresentada a questão que seria discutida na 

reunião: Quais são os principais desafios para realizar as mudanças necessárias 

para implantação de processos de negócios melhorados?  

Os principais relatos dos participantes convergiram para um principal 

obstáculo a ser superado durante a realização de uma iniciativa de BPM: a 

resistência a mudanças, sendo a cultura organizacional o centro dessa resistência. 

Além disso, outros três aspectos foram destacados como sendo essenciais para 

desenvolver a cultura organizacional e maximizar a prontidão das pessoas para que 

as mudanças sejam bem sucedidas, a saber: comunicação, capacitação, e 
liderança com apoio da alta administração.  

A seguir é apresentada uma síntese dos aspectos enfatizados na reunião, 

dentre os quais destaca-se o principal obstáculo à iniciativa em BPM, bem como as 

estratégias sugeridas pelos participantes para gerenciar mudanças em iniciativas de 

BPM. 

 

Aspecto 1. Resistência à Mudança 
A resistência à mudança é um comportamento natural das pessoas, 

considerado um dos principais desafios para a realização de transformações de 

processos e inovações organizacionais. Nesse sentido, sempre que as pessoas são 

incitadas a se ajustarem a um novo procedimento de trabalho, elas reagem com 

sentimento de dúvida ou negação. Sendo que esse comportamento acarreta 

limitações e baixo padrão de desempenho em iniciativas de BPM. 

 O motivo central da resistência à mudança tem relação com a cultura 

corporativa, o que favorece a manutenção do status quo dos indivíduos. Essa 

evidência pode ser identificada na seguinte fala de um dos participantes da reunião: 

“... o maior desafio são as pessoas em termos de resistência à 

mudança, geralmente existe uma cultura organizacional 

enraizada na empresa que dificulta retirar as pessoas da zona 

de conforto e fazer com que elas compreendam os benefícios de 

fazer as coisas de forma diferente...” (P01). 
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Outro fator relatado como sendo de forte impacto e que provoca a resistência 

à mudança, refere-se às experiências de projetos anteriores que não foram bem 

sucedidos. Isso se manifesta em sentimentos e comportamentos que representam 

barreiras para a evolução das iniciativas de BPM. 

“... muitas vezes a organização tem pessoas muito 

capacitadas... porém, devido experiências passadas (memória 

de fracasso) criam descrença em relação às propostas de 

mudanças...” (P04) 

Torna-se necessário, portanto, desenvolver ações para desvincular a 

lembrança de experiências negativas e disponibilizar canais de comunicação para 

incentivar a participação das pessoas, para que elas critiquem e sugiram 

proposições de melhorias. Essa sugestão é evidenciada no seguinte trecho: 

“... de alguma forma buscar envolver as pessoas no processo de 

transformação, conscientizando elas sobre os benefícios a 

serem alcançados...” (P02) 

O medo da perda de poder e a acomodação, fatores característicos 

principalmente em empresas públicas, devido à estabilidade dos funcionários, foram 

outros fatores evidenciados e que reforçam o status quo. 
 A fim de superar os aspectos relacionados à resistência a mudança, de forma 

a contribuir com o Gerenciamento de Processos de Negócio, foi discutida a 

importância de incluir na Metodologia C-BPM estratégias para: 

• Maximizar o engajamento das pessoas no processo de transformação, 

conscientizando as partes interessadas sobre os benefícios de BPM; 

• Promover visibilidade dos resultados obtidos no curto prazo para as 

pessoas formarem interpretações positivas sobre as mudanças; 

• Construir o alinhamento entre a visão da mudança e o plano de 

desenvolvimento organizacional; 

• Estimular o desenvolvimento de competências e habilidades no contexto 

de Gestão de Processos de Negócio; 

• Criar o senso de necessidade das mudanças e responsabilidade em 

relação à efetivação destas. 



98 
 

Diante do exposto, foi evidenciado que ações de comunicação e capacitação 

são estratégias essenciais para que as iniciativas de BPM se desenvolvam com 

sustentabilidade para atingir seus objetivos estratégicos.  

 

Aspecto 2. Comunicação 
Relatada pelos participantes como estratégia para minimizar a resistência à 

mudança, a comunicação é considerada um dos principais requisitos para uma boa 

gestão de mudanças.  Quanto mais ampla for a divulgação da iniciativa de BPM na 

organização, maior será a possibilidade de envolvimento das pessoas e maior as 

chances de sucesso. 

Vale ressaltar que a comunicação não deve ser meramente informativa. 

Deve-se assegurar a participação das partes interessadas, de forma a possibilitar a 

discussão aberta para convergir idéias, a fim de gerar uma visão sistêmica da 

organização e garantir um ambiente colaborativo. 

Um fato destacado é que as partes interessadas muitas vezes possuem 

visões diferentes sobre as propostas de mudanças. Isso acontece devido à 

experiência particular de cada parte interessada. Daí a importância de uma 

estratégia de comunicação adequadamente elaborada para proporcionar 

interpretações acertadas dentro dos projetos de melhorias de processos, conforme 

relatado nas falas transcritas a seguir: 

“... fazer um trabalho de sensibilização e muita transparência, 

pois as pessoas se sentem envolvidas quando sabem o que está 

acontecendo, e isso ajuda a manter a integração da equipe. Mas 

não basta informar. Tem que escutar as pessoas, e atuar em 

ações para mensurar a receptividade da comunicação.” (P03) 

“A alta gestão tem que apoiar, incluindo no planejamento 

estratégico da organização ações para melhorar a comunicação 

organizacional, de forma a favorecer as vias de comunicação 

das iniciativas de BPM...” (P02) 

Algumas ideias propostas para promover a capacidade de comunicação são: 

fóruns temáticos, janelas digitais, reuniões de sensibilização, boletins informativos e 

periódicos sobre as mudanças.   Através dos relatos obtidos, constata-se a 
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relevância de um processo de comunicação para estabelecer e coordenar ações 

para explicitar a validade e a pertinência das propostas de mudanças em iniciativas 

de BPM.  
 

Aspecto 3. Capacitação 
Para garantir atitudes condizentes com as propostas de mudanças, foi 

mencionada pelos participantes a necessidade de prover e manter o 

desenvolvimento de competências e habilidades da equipe envolvida com a 

iniciativa de melhoria de processos. Assim, capacitações devem ser promovidas com 

a finalidade de introduzir os conceitos de BPM na organização, bem como para 

apoiar a implantação dos novos processos de negócio.  

Foi destacado que duas ações devem ser realizadas no contexto de 

qualificação dos funcionários. Primeiro, a definição dos conhecimentos e 

competências necessários para conduzir um processo de mudanças e, somente 

depois, a realização de ações com vistas ao desenvolvimento das competências.  

“... capacitar não apenas os integrantes do escritório de processos, 

mas também as equipes das áreas de negócio, para disseminar melhor 

os conceitos de BPM e preparar a organização melhor para receber as 

iniciativas...” (P03) 

“... tem que ter um plano de desenvolvimento de competências... 

primeiro deve-se elaborar uma matriz com a definição de quais 

competências e habilidades são necessários e, em seguida, executar 

um plano de desenvolvimento de competências.” (P01).  

Nos relatos durante o grupo focal, ressaltou-se que, além de uma abordagem 

formal de treinamentos, é importante definir estratégias para incentivar o 

compartilhamento de ideias e experiências entre as equipes.  

 

Aspecto 4 – Liderança com apoio da Alta Administração 
O patrocínio e compromisso da alta gestão é outro aspecto essencial para 

que os projetos de mudanças sejam bem-sucedidos. Na prática, esse apoio deve ter 

representatividade em um comitê gestor que deve ser constituído para liderar o 

processo de mudança organizacional. Esse aspecto foi mencionado pelos 
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participantes da reunião como fator motivacional, destacando que torná-lo visível é 

elemento estratégico para favorecer o envolvimento das demais partes interessadas, 

além de contribuir com a superação da resistência à mudança.  

“Com o apoio e envolvimento da alta administração, as pessoas 

passam a acreditar mais na importância das mudanças... sem 

falar que dependemos desse apoio também para a 

disponibilização dos recursos que forem necessários para 

executar as iniciativas...” (P04) 

 Adicionalmente, foi ressaltada a importância dos donos dos processos 

fazerem parte do comitê de liderança, juntamente com a alta administração, 

formando assim uma coalizão administrativa comprometida com a iniciativa. 

Uma síntese ilustrativa dos aspectos declarados pelos especialistas de BPM e 

as respectivas ações para tratá-los é apresentada na Figura 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Comunicação 
• Divulgar de forma apropriada a 

iniciativa de BPM na organização; 
• Assegurar a participação das partes 

interessadas; 
• Tornar transparente as decisões e 

promover a sensibilização dos 
participantes. 

 

Capacitação 
• Desenvolver as competências e 

habilidades necessárias; 
• Incorporar na organização os 

conceitos de BPM; 
• Assegurar engajamento das pessoas 

envolvidas com a iniciativa de BPM. 

Liderança do Apoio da Alta 
Administração 

• Disponibilizar recursos para a iniciativa de BPM; 
• Liderar a iniciativa de BPM; 
• Influenciar e estimular as partes interessadas para 

superar a resistência à mudança. 

Resistência às Mudanças 
• Criar o senso de necessidade das mudanças;  
• Conscientizando as partes interessadas sobre os 

benefícios de BPM; 
• Pomover visibilidade dos resultados alcançados. 

Figura 18 - Síntese dos aspectos apontados pelos especialistas para gerenciar mudanças em 
iniciativas de BPM. 
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De forma geral, a reunião com especialistas corroborou os resultados obtidos 

na fase de revisão da literatura e favoreceu a compreensão dos desafios 

relacionados à mudanças em iniciativas de BPM. As sugestões dos participantes 

foram incorporadas à Metodologia C-BPM e, posteriormente, foi realizada uma nova 

discussão através de um grupo focal para avaliar a versão final da metodologia. 

 
5.3 Resultados do Grupo Focal 2 
O objetivo deste segundo grupo focal foi avaliar a adequação da Metodologia C-

BPM para apoiar a gestão de mudanças em iniciativas de BPM sendo conduzidas 

pela organização estudada. Por meio de uma discussão aberta que teve duração de 

58 minutos, um grupo de quatro especialistas em BPM, membros do Escritório de 

Processos Corporativo, debateu suas percepções e pontos de vista em relação à 

metodologia proposta. A seleção dos participantes (Apêndice A) foi intencional, de 

acordo com os objetivos da análise, de forma a criar um grupo propício à discussão.  

Inicialmente, o autor desta pesquisa conduziu apresentação dos estágios da 

Metodologia C-BPM, mediante a leitura dos propósitos de cada estágio. Através da 

discussão em grupo, foram sugeridas as seguintes alterações na metodologia: 

• Adotar como foco, no estágio inicial do ciclo de vida da metodologia C-

BPM, o diagnóstico dos problemas que motivam as mudanças, 

considerando-se que os resultados esperados com a realização desse 

estágio são: estruturar os problemas da organização, em termos de 

conteúdos e suas causas, e analisar os problemas identificados, de forma 

conjunta com as principais partes interessadas.  Segundo as declarações 

dos participantes, esta é uma oportunidade de envolver as principais 

partes interessadas para direcionar de forma efetiva a iniciativa de BPM; 

• Acrescentar um estágio específico para o planejamento das mudanças 

com o propósito de desenvolver o documento de visão das mudanças e 

criar equipe com poder de liderança para gerenciar a iniciativa de BPM. 

Entendeu-se como pertinentes as recomendações e, assim, foram 

adicionados os estágios “Diagnóstico” e “Planejamento” no modelo de ciclo de vida 

da Metodologia C-BPM. Na Figura 19, pode-se observar o modelo inicial 

apresentado durante a realização do grupo focal e o modelo final com a 

incorporação das sugestões dos participantes. Ou seja, na versão preliminar da 
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metodologia, existia o estágio “Prospecção da Realidade” que foi dividido nos 

estágios “Diagnóstico” e “Planejamento”. 
 

Figura 19 - Modelo de Ciclo de Vida da Metodologia C-BPM. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Outro ponto discutido referiu-se ao relacionamento e integração da 

metodologia C-BPM com a metodologia de Gestão de Processos de Negócio 

(chamada de E-BPM) adotado pela organização. O autor desta pesquisa, 

inicialmente, tinha proposto um alinhamento estratégico entre os estágios da 

Metodologia C-BPM com as fases do ciclo de vida de BPM, conforme Figura 20. 

 
Figura 20 - Primeira versão da representação esquemática do alinhamento entre os estágios da 

Metodologia C-BPM com as fases do ciclo de vida de BPM. 

 
            Fonte: Elaboração própria. 
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Mediante a discussão em grupo, sugeriu-se que a ênfase da execução das 

ações de cada estágio da Metodologia C-BPM varia durante a realização das fases 

de um ciclo de melhorias de processos e, diante dessa constatação, as seguintes 

recomendações foram propostas: 

• O estágio Planejamento da metodologia C-BPM deve apresentar relação 

com a fase de Planejamento e com a fase Análise do Processo da 

metodologia BPM. Por exemplo, o escopo definido no planejamento pode 

ser atualizado após a realização da Análise do Processo; 

• Os artefatos produzidos durante o estágio Diagnóstico da metodologia C-

BPM devem ser atualizados durante a fase Análise do Processo e a fase 

Monitoramento e Controle da metodologia BPM.  Por exemplo, o artefato 

de diagnóstico situacional deve ser atualizado na fase de Análise do 

Processo com a definição das metas e objetivos pretendidos dos 

processos. O mesmo artefato deve ser consultado na fase de 

Monitoramento e Controle para verificar o progresso alcançado; 

• O estágio Sensibilização da metodologia C-BPM apresenta ações que 

devem ser enfatizadas nas fases de Planejamento e Implementação da 

Metodologia de BPM, pois, nessas fases, existe a necessidade de utilizar 

todos os argumentos para convencer as partes interessadas sobre a 

importância das mudanças. Assim, a sensibilização deve ser reforçada 

durante a fase de Monitoramento e Controle do Processo, pois é uma 

oportunidade de demonstrar os resultados alcançados; 

• O estágio Experimentação da metodologia C-BPM apresenta ações cuja 

ênfase não deve se restringir à fase de Implementação da Metodologia de 

BPM. Por exemplo, a ação de engajamento das partes interessadas 

também deve ser enfatizada na fase de Desenho do Processo Proposto. 

• O estágio Institucionalização apresenta ações que devem ser executadas 

em todas as fases da metodologia C-BPM. Por exemplo, a mensuração do 

desempenho da iniciativa de BPM não pode ficar restrita à fase de 

Monitoramento e Controle.  

Consideradas como pertinentes as recomendações, elaborou-se um novo 

modelo de relacionamento da Metodologia C-BPM com a Metodologia E-BPM, 

conforme a Figura 21.  
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Figura 21 - Relacionamento da Metodologia C-BPM com a Metodologia E-BPM. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

De forma geral, a realização do grupo focal proporcionou um debate aberto 

entre os participantes que contribuiu para a avaliação e melhoria do modelo de ciclo 

de vida proposto. As sugestões dos participantes foram incorporadas à Metodologia 

C-BPM e, posteriormente, realizou-se uma nova avaliação através de um 

questionário on-line. 

 
5.4 Resultados do Questionário de Avaliação 
Para assegurar uma avaliação mais detalhada da Metodologia C-BPM, de forma a 

complementar os resultados obtidos com a realização dos grupos focais, utilizou-se 

um questionário composto de 14 (catorze) questões fundamentado no modelo de 

aceitação de tecnologia (Technology Acceptance Model - TAM) (DAVIS, 1989). O 

modelo TAM sugere que fatores como a facilidade de uso percebida e utilidade 

percebida influenciam na intenção de uso de um novo sistema ou abordagem teórica 

e metodologias. Nesse contexto, o objetivo da aplicação desse questionário foi 

avaliar a satisfação dos especialistas em BPM da organização estudada sobre a 

metodologia C-BPM, baseando-se em dois aspectos básicos: 

§ Utilidade percebida: grau em que uma pessoa acredita que o uso da 

metodologia C-BPM irá melhorar o desempenho das iniciativas de BPM; 

§ Facilidade de uso percebida: grau em que uma pessoa acredita que 

usar a metodologia C-BPM é de fácil utilização. 
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A partir desses dois aspectos, um conjunto de questões foi elaborado e 

disponibilizado na plataforma Google Drive. A avaliação teve a participação de 6 

(seis) avaliadores, integrantes da equipe do Escritório de Processos Corporativo, 

que foram convidados via e-mail (Apêndice E) para responder o questionário. Todos 

os participantes são especialistas em BPM e integrantes da organização estudada. 

Para viabilizar o acesso a toda estrutura da metodologia C-BPM, o seu 

conteúdo foi disponibilizado através do endereço eletrônico:  

https://sites.google.com/site/metodologiacbpm, que corresponde aos itens do tópico 

4 deste documento.   

Os resultados da avaliação apontam que a percepção dos respondentes em 

relação à metodologia C-BPM foi positiva sobre a utilidade e facilidade de uso dessa 

metodologia e, portanto, favorece sua intenção de uso. Nas próximas sessões 

detalhamos os resultados obtidos na avaliação. 

5.4.1 Avaliação da Facilidade de Uso Percebida 
O Quadro 14 apresenta as questões elaboradas para avaliar o aspecto Facilidade 
de Uso Percebida, sendo que para cada questão os participantes tem as seguintes 

opções de resposta: "Muito clara", "Razoavelmente clara", "Pouco Clara" e 

"Confusa", além de um espaço para comentários adicionais.  

 
Quadro 14 - Questões Relacionadas à Facilidade de Uso Percebida 

ID Questões 
01 Como você avalia o relacionamento da Metodologia C-BPM com o Ciclo de Vida da 

Metodologia de BPM? 
 

02 A descrição de cada estágio da Metodologia C-BPM está clara e compreensível? 
 

03 Os templates e procedimentos da Metodologia C-BPM estão claros e fáceis de usar? 
 

04 Como você avalia a facilidade de implantação da Metodologia C-BPM no contexto de uma 
iniciativa de BPM? 
 

Fonte: Elaboração própria 
 

 A avaliação dessas questões é considerada relevante para esta pesquisa, 

pois, conforme apresentado na Tabela 1, a partir das respostas dos usuários foi 

possível identificar o quanto eles acreditam que o uso da metodologia é facil. 
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Tabela 1- Distribuição dos resultados das questões referentes à Facilidade de Uso Percebida 
 

Questões 
Respostas 

muito clara razoavelmente 
clara 

pouco clara confusa 

01 3 0 1 2 
02 4 2 0 0 
03 5 1 0 0 
04 0 4 2 0 

Média 3 1,75 0,75 0,5 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Em relação à facilidade de uso percebida, pode-se considerar que o resultado 

atende as expectativas, uma vez que 4 dos 6 avaliadores responderam que os 

aspectos estão muito claros para a questão 02: “a descrição de cada estágio da 

Metodologia C-BPM está clara e compreensível”. Outro resultado favorável foi que 5 

dos 6 avaliadores responderam que os aspectos estão muito claros para a questão 

3: “os templates e procedimentos da Metodologia C-BPM estão claros e fáceis de 

usar”. Entretanto, os resultados referentes às questões 01 e 04 não atende as 

expectativas, pois os respondentes não foram unanimes em afirmar que é fácil 

implantá-la em uma iniciativa de BPM.  

Adicionalmente, os avaliadores apresentaram algumas observações sobre 

essas questões: 

“A implantação é considerada difícil, não no sentido da metodologia ser 

difícil, e sim no sentido de que a implantação da Gestão de Mudanças 

dentro da organização não ser algo trivial.” 

“Percebi que grande parte da metodologia C-BPM já está integrada à 

nossa metodologia EBPM (Easy BPM) o que denota a assertividade 

quanto à concepção das fases e estágios. O problema é a sincronia 

com as fases do ciclo de vida. A C-BPM me pareceu mais apropriada 

para gerir a Iniciativa de BPM a nível estratégico, mais ligada à 

evolução da iniciativa como um todo e de sua avaliação. Isto pode 

explicar a dificuldade que temos em associá-la à sequência de fases 

prevista no Easy BPM.” 

“A facilidade de implantação é algo relativo, pois depende da 

maturidade da organização... e a cultura organizacional muda ao longo 

do tempo”. 
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De forma geral, foi enfatizada a importância de executar a metodologia em um 

projeto piloto para uma melhor compreensão sobre o esforço de implantação e sobre 

a melhor forma de relacionar os estágios da metodologia C-BPM com as fases da 

metodologia EBPM.  

5.4.2 Avaliação da Utilidade Percebida 
O Quadro 15 apresenta as questões elaboradas para avaliar o aspecto Utilidade 
Percebida, sendo que para cada questão o participante tem as seguintes opções de 

resposta: “Muito útil”, “Razoavelmente útil”, “Pouco útil” e “Inútil”, além de um espaço 

para comentários adicionais. 
  

Quadro 15 - Questões Relacionadas à Utilidade Percebida  
ID Questões 
05 Como você avalia a UTILIDADE da Metodologia C-BPM na perspectiva de influenciar 

positivamente as atividades de uma iniciativa de BPM? 
06 Como você avalia a UTILIDADE das ações propostas pela Metodologia C-BPM na 

perspectiva de favorecer o patrocínio da alta gestão e o engajamento das pessoas com a 
iniciativa de BPM? 

07 Como você avalia a UTILIDADE da Metodologia C-BPM na perspectiva de contribuir para 
que as informações das iniciativas de BPM sejam geradas e disponibilizadas de maneira 
oportuna e apropriada? 

08 Como você avalia a UTILIDADE das ações e artefatos de cada estágio da Metodologia C-
BPM na perspectiva de promover a capacidade e efetividade da comunicação interna? 

09 Como você avalia a UTILIDADE das informações geradas e disponibilizadas durante a 
execução da Metodologia C-BPM na perspectiva de contribuir para minimizar os aspectos 
culturais relacionados à Resistência a Mudanças? 

10 Como você avalia a UTILIDADE das ações propostas pela Metodologia C-BPM na 
perspectiva de favorecer o desenvolvimento de competências e habilidades para o processo 
de mudança? 

11 Como você avalia a UTILIDADE da Metodologia C-BPM na perspectiva de favorecer o 
estabelecimento de um estado de prontidão para mudança na organização? 

Fonte: Elaboração própria. 
 

A avaliação dessas questões tem importância significativa para esta pesquisa, 

pois a partir das respostas dos especialistas em Gerenciamento de Processos de 

Negócio, conforme apresentado na Tabela 2, foi possível identificar o quanto a 

metodologia proposta é considerada útil para gerenciar mudanças em iniciativas de 

BPM. 

A tabela a seguir apresenta os resultados obtidos, pnde seis especialistas 

opinaram sobre as questões propostas. 
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Tabela 2- Distribuição dos resultados das questões referentes à Utilidade Percebida 
 

Questões 
Respostas 

muito útil razoavelmente 
útil 

pouco útil inútil 

05 3 3 0 0 
06 4 2 0 0 
07 6 0 0 0 
08 4 2 0 0 
09 3 3 0 0 
10 4 2 0 0 
11 4 2 0 0 

Média 4 2 0 0 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Em relação à utilidade percebida, a maioria dos respondentes concordou que 

a metodologia C-BPM é muito útil ou razoavelmente útil. Pode-se destacar que todos 

os seis avaliadores responderam “muito útil” para a questão 07: “Como você avalia a 

UTILIDADE da Metodologia C-BPM na perspectiva de contribuir para que as 

informações das iniciativas de BPM sejam geradas e disponibilizadas de maneira 

oportuna e apropriada?”. Esse resultado é relevante, uma vez que ficou evidenciado, 

tanto na reunião com especialistas como na revisão de literatura, que a comunicação 

é um dos pré-requisitos para promover o desenvolvimento da prontidão para as 

mudanças pretendidas. Isso demonstra a percepção dos avaliadores sobre as 

características e a capacidade da metodologia que a tornam útil para promover a 

comunicação. 

Adicionalmente, os resultados da avaliação apresentam algumas opiniões e 

sugestões dos respondentes, que possibilitam uma melhor compreensão da 

intenção de uso da metodologia C-BPM, a saber: 

 

“Mudar não é fácil e a resistência de muitas pessoas é um fator cultural 

crítico. Porém, como mencionado na metodologia, chamar a atenção 

das partes interessadas sobre a necessidade das mudanças e 

esclarecer seu grau de importância e urgência é primordial.” 

“A metodologia contribui no tratamento dos aspectos culturais 

relacionados à Resistência a Mudanças, principalmente em virtude de 

ser suportada por ações de comunicação e capacitação.” 

“A relação contínua com subprocessos de comunicação e capacitação 

é chave para o desenvolvimento das mudanças” 
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Diante do exposto, concluímos que, dentro da organização participante do 

estudo, os especialistas e praticantes de BPM revelaram a intenção de uso da 

metodologia C-BPM por acreditarem na utilidade das suas ações para desenvolver a 

cultura corporativa favorável às mudanças desejadas. 

Quando questionados sobre os principais benefícios e limitações da 

Metodologia C-BPM, os avaliadores manifestaram opiniões diversas, conforme 

apresenta o Quadro 16. 

 
Quadro 16 - Benefícios e limitações da Metodologia C-BPM sob a ótica dos avaliadores.  
Questão 12: Em sua opinião, quais são os principais benefícios que a Metodologia C-BPM 
pode proporcionar para iniciativas de BPM? 
“Nós que trabalhamos com gestão de processos nos deparamos com mudanças durante todo o 
tempo, com uma metodologia guiando as mudanças juntamente com as fases de BPM, podemos 
tratar as mudanças durante todo o ciclo e não de forma isolada.” 
 
“É um artefato com um propósito claro e que aborda uma temática útil. Mudança é realmente algo 
crítico na operação de um EPROC. A metodologia parece bastante completa e com um nível de 
suporte muito bom à sua aplicação. Não há textos rebuscados ou técnicas/artefatos muito 
sofisticados, que dificultem sua aplicação. No entanto, receio que as sugestões de atividades não 
possam ser aplicadas em sua totalidade por serem muitas (talvez fosse interessante haver uma tag  
ou algum tipo de marcação que demonstre que determinada atividade na fase da C-BPM é crítica, 
enquanto outra é desejável/acessória). Os benefícios principais são garantir que a mudança ocorra 
de forma efetiva, com capacitação das partes interessadas e garantia do patrocínio por meio das 
ações de comunicação”. 
 
“Tratamento adequado para trabalhar a questão da resistência às mudanças/transformação da 
organização”. 
 
“Permitir que organizações estejam maduras e preparadas para realizarem mudanças de formas 
efetivas”. 
 
“Para mim os principais benefícios que poderão ser gerados pela metodologia C-BPM são: maio 
disseminação da cultura BPM na organização, maior envolvimento das partes interessadas, menor 
resistência a mudança e um maior "patrocínio" dentro da organização.” 
 
Questão 13 - Em sua opinião, quais são as principais limitações da Metodologia C-BPM? 

“Não vejo limitação na metodologia. Talvez haja dificuldades inerentes às mudanças culturais 
(resistência) também já contempladas em BPM”. 
 
“Quantidade de atividades e principalmente de artefatos (além número de itens por artefato). Isso é 
um ponto forte, pois torna o trabalho robusto, mas é um ponto fraco, pois, na prática, caso não haja 
orientação do que pode ser executado e que é mais crítico (ex. tal fase ou atividade ou artefato é 
sugerido e não essencial), a C-BPM pode ser encarada como uma caixa de ferramentas pesada. 
Assim, ela correria o risco de não ser aplicada.” 
 
“A quantidade de fases e artefatos, que podem engessar e tornar robusta demais a execução da 
metodologia C-BPM em aderência à metodologia de BPM. Isso pode gerar resistência dentro da 
organização.” 
 
“A aplicabilidade a nível operacional como facilitadora da mudança advinda dos projetos de 
melhoria. Neste ponto é densa e de difícil execução em função do esforço que requer para a 
utilização. Teria que contar com um staff dedicado.” 

Fonte: Questionário survey aplicado na organização 
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De acordo com as opniões dos respondentes, é reafirmada a importância de 

otimizar e simplificar a quantidade de artefatos da metodologia C-BPM e que os 

benefícios esperados sobre a metodologia poderão ser ampliados na medida em 

que suas ações forem executadas em um projeto de BPM. 

 

5.5 Síntese do Capítulo 
Este capítulo apresentou o Estudo de Caso realizado em uma organização do 

setor público que está conduzindo iniciativas de BPM e que avaliou a facilidade de 

uso e utilidade percebida da Metodologia C-BPM. Nesse sentido, foram 

apresentados: o contexto da organização envolvida com a pesquisa, os resultados 

da reunião com especialistas, os resultados do grupo focal e os resultados do 

questionário de avaliação. O próximo capítulo apresenta as conclusões desta 

pesquisa e a proposição de trabalhos futuros. 
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6. Considerações Finais 
 

 

Impulsionar mudanças de forma bem-sucedida é um desafio em iniciativas de 

Gerenciamento de Processos de Negócio e as organizações necessitam de 

estratégias para maximizar os resultados pretendidos.  

Esta pesquisa teve como objetivo principal apresentar uma metodologia para 

gestão de mudanças em iniciativas de BPM e buscou investigar as seguintes 

questões de pesquisa: QP1: Qual são as principais necessidades e desafios da 

gestão de mudanças para iniciativas de BPM? QP2: Quais são os princípios 

fundamentais para uma metodologia de gestão de mudanças em iniciativas de 

BPM? QP3: Quais estágios são necessários para fazer a gestão de mudanças em 

uma iniciativa de BPM? 

Para responder essas questões da pesquisa, efetuou-se uma revisão da 

literatura, seguida de um estudo de caso realizado em uma organização do setor 

público que estava conduzindo uma iniciativa de Gerenciamento de Processos de 

Negócio.  

Como resposta à questão QP1, a revisão de literatura e o grupo focal 1 

evidenciram que a gestão de mudanças em iniciativas de BPM está associada às 

seguintes necessidades: criar na organização o senso de importância das 

mudanças, e estimular o desenvolvimento de competências e habilidades no 

contexto de Gerenciamento de Processos de Negócio; maximizar o engajamento 

das partes interessadas no processo de mudança, de forma a conscientizar as 

partes interessadas sobre os benefícios de BPM; proporcionar maior visibilidade dos 

resultados positivos que são obtidos durante os projetos, para as partes 

interessadas formarem interpretações positivas sobre as mudanças. 

Ainda sobre a questão QP1, ficou constatado que a resistência à mudança é 

a principal barreira para implantar processos de negócios melhorados em iniciativas 

de BPM.  Sendo assim, a obtenção da receptividade das pessoas em relação às 

mudanças pretendidas constitui-se como o maior desafio para a gestão de 

mudanças.  

Em relação à questão QP2, através da revisão de literatura, e por meio da 

discussão com especialistas em BPM, foram identificados quatro princípios 
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fundamentais para uma metodologia de gestão de mudanças, a saber: a cultura de 

BPM, que deve ser inserida no contexto da organização, para influenciar e estimular 

a realização das mudanças; a gestão de comunicações, que deve garantir a 

disponibilização de informação, de forma oportuna e apropriada, para as partes 

interessadas, haja vista a necessidade de tornar transparentes as decisões e 

promover a sensibilização dos participantes; a gestão de capacitações, responsável 

por definir estratégias e ações para desenvolver as competências e habilidades 

requeridas pela equipe envolvida; o planejamento estratégico situacional, através do 

qual deve-se estruturar os problemas que motivam a iniciativa de BPM, para 

favorecer o entendimento e a receptividade das pessoas às propostas de mudanças. 

A própria elaboração da metodologia C-BPM contribuiu para uma melhor 

compreensão da aplicabilidade desses princípios, pois ficou claro que a adoção dos 

mesmos favorece a execução bem-sucedida das ações correspondentes aos 

estágios desta metodologia, auxiliando a maximização da prontidão para as 

mudanças. Portanto, gestão de comunicações, gestão de capacitações, cultura de 

BPM e planejamento estratégico situacional são considerados os princípios 

relevantes para uma metodologia de gestão de mudanças para iniciativas de BPM.  

Sobre a questão QP3, ficou evidente através da elaboração metodologia C-

BPM a necessidade de cinco estágios para realizar mudanças em iniciativas de 

BPM. São eles: diagnóstico, para identificar problemas do negócio e suas causas 

raízes; planejamento, para viabilizar a elaboração de uma visão orientada para a 

mudança e é promover a comunicação da visão para as partes interessadas; 

sensibilização, para viabilizar o desenvolvimento de uma estratégia de 

desimpedimentos para a mudança, visando alcançar um estado de prontidão para 

mudança; experimentação, onde novos padrões de processos são estabelecidos e 

busca-se atingir o marco de implementação das mudanças; institucionalização, para 

viabilizar a incorporação das transformações na organização e medições de 

desempenho sobre aspectos organizacionais e culturais da iniciativa de BPM. 

Em relação à metodologia C-BPM que foi avaliada durante o estudo de caso, 

constatou-se que esta pode ser um mecanismo importante para gerir mudanças em 

iniciativas de BPM. Ficou evidenciado no estudo que a sua aplicação pode 

proporcionar aos gestores de processos de negócio instrumentos para compreender 

as reais necessidades das mudanças a serem empreendidas na organização, além 

de apresentar contribuições valiosas para desenvolver, nas pessoas, a prontidão 
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para as mudanças pretendidas. Entretanto, percebeu-se que é necessário executar 

cada estágio da metodologia em um projeto real para, então, otimizar a integração 

dos seus fluxos de ações com as fases do ciclo de vida da metodologia de BPM. 

Além disso, a sua instanciação possibilitará também a identificação de possíveis 

lacunas e incorporação de melhorias na sua estrutura, através da avaliação da real 

necessidade dos artefatos e ações que foram propostos.  

 

6.1 Análise Crítica 

Os resultados do Estudo de Caso apontam que a metodologia C-BPM apresenta 

características necessárias para a prática de Gestão de Mudanças em iniciativas de 

BPM. Os especialistas de BPM envolvidos na avaliação da metodologia, ao analisar 

a sua estrutura, declararam que a metodologia atende um dos princípios básicos da 

gestão de mudanças, isto é, a estruturação dos problemas que motivam as 

mudanças, de forma adequada, para promover a sensibilização das partes 

interessadas sobre as necessidades e benefícios das mudanças pretendidas.  

A avaliação indica, ainda, que o principal determinante da utilidade percebida 

são as ações propostas no seu ciclo de vida para a geração e disponibilização de 

informações, de maneira oportuna e apropriada, auxiliadas por atividades de 

comunicação, para favorecer o processo de receptividade das mudanças por parte 

das pessoas. 

 A facilidade de uso teve bons índices na avaliação, revelando que as equipes 

envolvidas com iniciativas de mudanças, possivelmente não terão dificuldades para 

utilizar a metodologia, uma vez que os fluxos de ações e os templates estão bem 

detalhados, fornecendo bom suporte ao uso. Entretanto, os resultados positivos 

dessa avaliação não eliminam a necessidade de executar a metodologia de forma 

completa em um projeto real, a fim de avaliar o esforço necessário para sua 

utilização em uma iniciativa completa de Gestão de Processos de Negócio. Além 

disso, os artefatos propostos são necessários e estão bem detalhados, porém, 

juntados aos da metodologia de BPM pode tornar a execução do projeto de melhoria 

bastante pesada. 

Entende-se que a implantação e integração da metodologia C-BPM com o 

ciclo de vida da metodologia de BPM pode exigir um esforço inicial para adaptações 
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e otimizações, mas é uma dedicação necessária para atingir os resultados 

esperados. 

Como ameaça a validade interna, destaca-se a preocupação em relação ao 

esforço exigido para implantação e utilização da metodologia, pois uma vez que não 

foi realizada a instanciação em um projeto piloto, não é possível garantir que a 

quantidade de artefatos da metodologia dificulte sua adoção.  

Enquanto que como ameaça a validade externa, é importante ressaltar que os 

resultados encontrados com a realização desse Estudo de Caso não têm o propósito 

de serem generalizados, por exemplo, para outras organizações e contextos. Isto se 

deve ao fato da pesquisa ter sido realizada em uma única organização, com a 

participação um número pequeno de especialistas em BPM. Assim, é necessária a 

realização de novos estudos para ratificar os achados apresentados nesta pesquisa, 

bem como para ampliar os resultados. 

 

6.2 Trabalhos Futuros 

Como projetos para estudos futuros, recomenda-se: 

• Realizar um estudo de caso com aplicação completa da Metodologia C-

BPM em um projeto real de mudança, com o objetivo de executar e validar 

as ações do seu ciclo de vida, além de validar sua integração com o ciclo 

de vida de Gerenciamento de Processos de Negócio; 

 
• Aplicar a metodologia proposta neste trabalho em outras organizações, 

com o objetivo de aperfeiçoar a metodologia e analisar sua eficácia e 

eficiência para diferentes modelos de Escritórios de Processos. 

 
• Desenvolver uma ferramenta para facilitar a utilização e o controle dos 

artefatos gerados durante a execução do ciclo de vida da metodologia C-

BPM. 
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Apêndice A: Participantes dos Grupos Focais 
 

 
 
Esta seção 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 partcipantes. 

 
 
 

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). 
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Apêndice B: Tópicos dos Artefatos 

 
 
 
A Metodologia C-BPM é formada por vários modelos de artefatos que devem ser 

desenvolvidos a cada estágio do seu ciclo de vida. Os tópicos dos principais 

artefatos são apresentados a seguir. Estes modelos de artefatos e outros 

documentos da metodologia C-BPM podem ser consultados através do endereço 

eletrônico: http://sites.google.com/site/metodologiacbpm 

 

1. Documento de Diagnóstico Situacional 
a. Histórico de Alterações 

b. Objetivos 

c. Explicitação da Realidade e Seleção de Problemas 

d. Definição do Objetivo Pretendido 

 

2. Documento de Visão Orientada para Mudança 

a. Histórico de Alterações 

b. Objetivos 

c. Contextualização do Negócio 

d. Descrição da Proposta de Mudança 

e. Alinhamento com o Plano Estratégico da Organizacional 

f. Alinhamento com a Realidade Situacional 

g. Motivação / Justificativa 

h. Resultados a Serem Alcançados 

i. Fatores Críticos de Sucesso 

 

3. Indicadores de Desempenho da Iniciativa de BPM 
a. Histórico de Alterações 

b. Objetivos 

c. Indicadores de Desempenho Organizacional da Iniciativa BPM 

d. Indicadores de Desempenho dos Processos de Negócio 

 

4. Relatório de Medição de Desempenho da Iniciativa de BPM 
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a. Histórico de Alterações 

b. Objetivo 

c. Análise de Desempenho Organizacional 

d. Análise de Desempenho das Mudanças 

e. Conclusão 

 

5. Termo de Compromisso de Liderança 
a. Objetivos 

b. Contextualização do Projeto 

c. Formação da Comissão 

d. Procedimentos Decisórios 

 

6. Estrutura da Mensagem do Senso de Urgência 

a. Histórico de Alterações 

b. Objetivos 

c. Estrutura da Mensagem  

 

7. Diretrizes para Gerenciar as Comunicações 
a. Histórico de Alterações 

b. Objetivos 

c. Gerenciamento das Comunicações em BPM 

d. Planejamento das Comunicações 

e. Controle da Distribuição das Informações 

f. Gestão de Lições Aprendidas 

 

8. Diretrizes para Gerenciar as Capacitações 
a. Histórico de Alterações 

b. Objetivos 

c. Gerenciamento das Capacitações em BPM 

d. Planejamento das Capacitações 

e. Desenvolvimento da Equipe 

 

9. Mapa das Partes Interessadas 

a. Objetivos 
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b. Identificação das Partes Interessadas 

c. Expectativas das Partes Interessadas 

10. Relatório da Realidade Situacional 
a. Objetivos 

b. Situação Inicial 

c. Situação Intermediária 

d. Siatuação Final 

e. Plano de Ação 

 

11. Plano de Ação para Sensibilização 
a. Histórico de Alterações 

b. Objetivos 

c. Ações Propostas 

d. Propósitos 

e. Responsáveis 

f. Período de Execução 
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Apêndice C: Mapeamento dos Artefatos 
 

 
O quadro a seguir apresenta a relação de artefatos propostos para utilização durante 

o ciclo de vida da Metodologia C-BPM. É definido o objetivo de cada um, bem como 

o momento de utilização dos mesmos e o mapeamento com os resultados 

esperados. 

 
Nome do Artefato Objetivo Quando Utilizar Resultados Esperados 

Atendidos 
1. Documento de 
Diagnóstico 
Situacional 

Descrever, de forma clara 
e objetiva, os fatores que 
motivam a iniciativa de 
BPM. Apresenta as 
evidências de problemas, e 
as causas raízes. 
 

Este artefato é 
desenvolvido durante o 
estágio de Diagnóstico da 
Metodologia C-BPM, e 
deve ser validado durante 
a fase de Análise do 
Processo da metodologia 
EBPM.  

RED1, RED2, RED3 

2. Documento de 
Visão Orientada 
para Mudança 

Apresentar uma visão 
geral das propostas de 
mudanças, alinhadas com 
os objetivos estratégicos 
da organização. A 
justificativa, resultados 
esperados e fatores de 
sucesso também são 
descritos.  
 

Este artefato é 
desenvolvido durante o 
estágio de Planejamento 
da Metodologia C-BPM, e 
pode ser atualizado na 
fase de Análise do 
Processo da metodologia 
EBPM.   

REP3 

3. Indicadores de 
Desempenho da 
Iniciativa de BPM 

Definir os indicadores que 
possibilitarão a 
mensuração do 
desempenho da iniciativa 
de BPM. Os indicadores  
apresentados contemplam 
dimensões para avaliar a 
evolução do estado de  
prontidão para as 
mudanças, e dimensões 
para avaliar o desempenho 
dos processos de negócio. 
 

Este artefato é 
desenvolvido durante o 
estágio de Planejamento 
da Metodologia C-BPM, e 
é atualizado na fase de 
Desenho do Processo 
Proposto (To Be) da 
metodologia EBPM.  

REP4 

4. Relatório de 
Medição de 
Desempenho da 
Iniciativa de BPM 

Apresentar os resultados 
da medição de 
desempenho da iniciativa 
de BPM.  
 

Este artefato é atualizado 
em cada fase da 
Metodologia EBPM com o 
registro do grau de 
prontidão para mudanças. 
Durante a fase de 
Implementação do 
Processo e a fase de 
Monitoramento e Controle 
da Metodologia EBPM, 
esse artefato é atualizado 
com os resultados de 
desempenho dos 
processos de negócio.  
 

REI1 

5. Termo de 
Compromisso de 
Liderança 

Definir uma comissão com 
representatividade para 
liderar, e com 
comprometimento para 

Este artefato é 
desenvolvido durante o 
estágio de Planejamento 
da Metodologia C-BPM. 

REP1, RES3 
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sustentar a iniciativa de 
BPM. 
 

6. Estrutura da 
Mensagem do 
Senso de Urgência 

Apresenta uma sugestão 
de elementos que podem 
compor a estrutura da 
mensagem para promover 
o senso de urgência da 
iniciativa de BPM. 

Este artefato pode ser 
utilizado durante o estágio 
Sensibilização da 
Metodologia C-BPM. 

RES1 

7. Diretrizes para 
Gerenciar as 
Comunicações 

Apresentar orientações 
para elaborar e 
estabelecer uma estratégia 
de Gerenciamento das 
Comunicações que seja 
adequado para iniciativas 
de BPM.  
 

Esse artefato é 
desenvolvido durante o 
estágio de Planejamento 
da Metodologia C-BPM, e 
atualizado no início de 
cada fase da Metodologia 
EBPM. 

Auxilia o atendimento de 
todos os resultados 
esperados, com 
destaque para os 
resultados: 
RES2, REE1, REE 3, 
REE 4, REE5, REI2 

8. Diretrizes para 
Gerenciar as 
Capacitações 

Apresentar orientações 
para elaborar e 
estabelecer um plano de 
capacitações para a 
iniciativa de BPM. 
 

Esse artefato é 
desenvolvido durante o 
estágio de Planejamento 
da Metodologia C-BPM, e 
atualizado no início de 
cada fase da Metodologia 
EBPM. 
 

Auxilia o atendimento de 
todos os resultados 
esperados, com 
destaque para os 
resultados: 
RES2, REE1, REE3, 
REE4. 

9. Mapa das Partes 
Interessadas 

Apresentar uma relação 
das partes interessadas 
que são afetadas pela 
iniciativa de BPM, bem 
como registrar suas 
respectivas percepções e 
suposições sobre as 
propostas de mudanças ao 
longo do projeto. 
 

Esse artefato é 
desenvolvido durante o 
estágio de Planejamento 
da Metodologia C-BPM, e 
atualizado no início de 
cada fase da Metodologia 
EBPM. 

REP2 

10. Relatório da 
Realidade 
Situacional 

Apresentar uma síntese da 
evolução da iniciativa de 
mudanças, enfatizando os 
problemas que foram 
solucionados. 
 

Esse artefato é elaborado 
durante o estágio de 
Diagnóstico da 
Metodologia C-BPM, e 
atualizado durante a fase 
de implementação da 
metodologia EBPM.  

REI2 
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Apêndice D: Triangulação de Evidências 
 

 
Esta seção apresenta para cada um dos princípios fundamentais para uma 

metodologia de gestão de mudanças em BPM, as evidências coletadas na revisão 

de literatura, no grupo focal e no questionário de avaliação, tornando explícita a 

triangulação dos dados. 

 
ID Princípios fundamentais para uma metodologia de gestão 

de mudanças em Iniciativas de BPM  
Evidências 

P1 Cultura de BPM 

 
 
 

 

Revisão de Literatura:  
Brocke e Rosemann (2015); 
Kotter (1996);  
Jatobá e Alves (2015); 
Jorgenser et al.(2007). 
 
Grupo focal 01: P01, P02 e P04. 
 
Questionário de Avaliação. 
 

P2 Gestão de Comunicações 

 
  

Revisão de Literatura:  
Devidson e Holt (2008); 
Jorgenser et al.(2007);  
Kotter (1997);  
Tregear, Jesus e Macieira 
(2010); 
Jeston e Nelis, 2011; 
Brocke e Rosemann (2015). 
 
Grupo focal 01: P03, P02. 
 
Questionário de Avaliação. 
 

P3 Gestão de Capacitações Revisão de Literatura:  
Brocke e Rosemann (2015); 
Jorgenser et al.(2007);  
Jeston e Nelis, 2011; 
Pina e Oliveira (2013). 
 
Grupo focal 01: P03, P01. 
 
Questionário de Avaliação. 
 

P4 Planejamento Estratégico Situacional Pereira et. Al, 2009; RIEG et. Al, 
2014. 
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Apêndice E: Instruções para Acesso ao 
Questionário de Avaliação 

 
 
 

 

Prezado (a), 
 
Meu nome é Gleidson Antonio da Silva Sá Barreto, sou aluno do Mestrado 
Profissional em Ciência da Computação do Centro de Informática (CIn) da 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), sendo orientado pela Prof. Dr. Carina 
Frota Alves. 
 
O tema de minha dissertação é: “C-BPM: Uma Metodologia para Gestão de 
Mudanças em Iniciativas de BPM”. 
 
Para alcançar os objetivos da minha pesquisa, gostaria de contar com sua valiosa 
colaboração, para avaliar a Metodologia C-BPM, através do questionário 
disponibilizado no link abaixo. 
 
O questionário deve ser respondido com base em sua percepção sobre os aspectos 
“facilidade de uso percebida” e “utilidade percebida”, bem como sobre as limitações 
da metodologia supracitada. 
 
Sua participação na pesquisa envolve as seguintes etapas: 
 
1- Acessar e conhecer o ciclo de vida e artefatos propostos pela Metodologia C-
BPM, através do endereço eletrônico: 
 https://sites.google.com/site/metodologiacbpm/ciclo-de-vida 
  
2- Responder o questionário de avaliação da Metodologia C-BPM, através do 
endereço eletrônico: 
 https://docs.google.com/a/cin.ufpe.br/forms/d/1NIhrg3lINtg2Q3pkNUWPKjkZ9Xu8uQ
q88qyCkh-wOfY/edit?usp=sharing 
 
Estou à disposição para prestar qualquer esclarecimento que for necessário. 
 
Agradeço a sua colaboração com esta pesquisa. Espero, por meio dos resultados 
alcançados, contribuir com o desenvolvimento da capacidade de Gestão 
de Mudanças em iniciativas de BPM. 
  
Atenciosamente, 
Gleidson Antonio da Silva Sá Barreto. 

 

 

 

 



129 
 

Apêndice F: Protocolo do Estudo de Caso 
 

 
1. Visão Geral 

O presente estudo de caso busca avaliar a aplicabilidade da Metodologia C-BPM, 

que foi desenvolvida com o propósito de apoiar iniciativas de BPM em organizações 

que têm buscado a consolidação do Gerenciamento de Processos de Negócio.  

Nesse sentido, foi elaborado o protocolo do estudo de caso, com o objetivo de 

descrever os procedimentos a serem adotados para a coleta e análise dos dados da 

pesquisa. Para Zucker (2009), o protocolo inclui os elementos necessários para 

auxiliar o pesquisador na realização do estudo e aumentar a confiabilidade da 

pesquisa.  

O protocolo está organizado da seguinte forma: a seção 2 apresenta o 

contexto da unidade de análise em que o estudo será realizado; a seção 3 define os 

objetivos do estudo; as seções 4 e 5 descrevem, respectivamente, os procedimentos 

para coleta de dados e de análise. 

 

2. Contexto da Unidade de Análise 

A unidade de análise desse estudo é uma iniciativa de BPM que está sendo 

conduzida por uma organização pública, e que necessita de uma abordagem para 

gestão de mudanças que seja integrada sistematicamente à metodologia de Gestão 

de Processos de Negócio adotada pelo seu Escritório de Processos. 

Os sujeitos participantes desse estudo são pessoas que estão contribuindo 

com a iniciativa de BPM na organização, e possuem atribuições correspondentes 

aos seguintes níveis organizacionais e funções (cargos): 

• Tático 

o Gerente do Escritório de Processos 

• Operacional 

o Analista de Processos 

No nível tático são realizados os desdobramentos dos objetivos estratégicos 

em ações a serem executadas pelas diversas unidades da organização. O Gerente 

do Escritório de Processos é integrante desse nível, sendo responsável por 

promover ações para facilitar as iniciativas de BPM. Ele atua no desenvolvimento 
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organizacional do Escritório de Processos e no gerenciamento da abordagem de 

Gerenciamento de Processos de Negócio da organização.  

No nível operacional acontece a execução das atividades planejadas no nível 

tático. Essas atividades são realizadas por vários papéis, incluindo: Analistas de 

Processos e Clientes do Escritório de Processos. Os Analistas de Processos tem a 

função de apoiar diretamente a melhoria de processos da organização, realizando 

atividades de coleta e disponibilização de informações para as partes interessadas, 

modelagem e análise dos processos de negócio. Outro papel fundamental para as 

iniciativas de BPM são os clientes do Escritório de Processos. Eles são afetados 

diretamente pelas propostas de Gerenciamento de Processos de Negócio, e 

contribuem fornecendo feedback e compartilhando informações sobre as mudanças.  

 

3. Objetivos do Estudo de Caso 

Uma síntese do objetivo geral do estudo de caso é apresentada no Quadro 1. 
Quadro 1. Objetivo da Pesquisa 

Avaliar A aplicabilidade da Metodologia C-BPM 
Com o objetivo de Identificar os principais desafios e facilitadores da gestão de 

mudanças em iniciativas de Gerenciamento de Processos de 
Negócio, e avaliar a facilidade de uso e utilidade percebida dos 
artefatos da Metodologia C-BPM. 

A partir do ponto de vista Especialistas e praticantes de BPM. 
No seguinte contexto Organização pública conduzindo iniciativa de BPM. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

4. Procedimentos de Coleta de Dados 

O planejamento e a coleta de informações são atividades importantes para obter 

evidências que auxiliem a investigação de um estudo de caso (YIN, 2001). Segundo 

o autor, a técnica de realização de grupo focal e questionários são importantes 

fontes para construção de uma base de evidências, e foram os instrumentos 

utilizados nessa pesquisa para a coleta de informações relevantes, com o objetivo 

de avaliar a metodologia para gestão de mudanças em Iniciativas de BPM. 

Uma reunião com especialistas em BPM, conduzida através de um grupo 

focal Onwuegbuzie (2009), será adotada inicialmente, a fim de discutir os principais 

fatores que influenciam o sucesso das iniciativas de Gerenciamento de Processos 

de Negócio. Essa técnica será utilizada por possibilitar que as questões a serem 

abordadas sejam previamente formuladas e permitir que o sequenciamento dos 
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questionamentos aconteça de forma espontânea durante a conversação (YIN, 2001; 

MARCONI e LAKATOS, 2004). Por outro lado, a técnica de grupo focal oferece um 

grande potencial para aumentar o significado das evidências, uma vez que pessoas 

com conhecimento especializado e experiência podem discutir percepções, ideias, 

opiniões e pensamentos sobre o fenômeno da pesquisa (ONWUEGBUZIE, 2009). 

Um segundo grupo focal será realizado para apresentar a metodologia C-

BPM. Uma discussão será realizada para avaliar a aplicabilidade da metodologia e 

identificar as oportunidades de melhorias. O grupo focal será formado por 

especialistas em Gerenciamento de Processos de Negócio e participantes da 

iniciativa de BPM na organização. O autor dessa pesquisa assumirá o papel de 

moderador do grupo focal, gerenciando a discussão e encorajando a participação de 

todos os membros. 
Um questionário de avaliação está previsto como última etapa de coleta de 

dados, com a finalidade complementar a avaliação da metodologia C-BPM, com foco 

nos aspectos facilidade de uso e utilidade percebida. Na fase de preparação do 

questionário de avaliação serão adotadas algumas recomendações de Marconi e 

Lakatos (2004), de forma a garantir a qualidade da pesquisa. Inicialmente o 

planejamento da avaliação será realizado, com a definição do objetivo a ser 

alcançado e seleção do público-alvo. Em seguida será realizada a preparação 

específica, onde um formulário on-line será elaborado com questões organizadas em 

blocos de perguntas. Será estabelecido um contato prévio, por e-mail, com as 

principais partes interessadas, com a finalidade de convidar os participantes do 

estudo de caso e disponibilizar o roteiro básico sobre a avaliação. Os participantes 

serão informados previamente sobre a estimativa de 2 horas para analisar a 

metodologia e responder o questionário. 

O processo de documentação dos dados coletados será formado por duas 

etapas, propostas por Flick (2004): (i) gravação sonora das discussões em rupo 

focal, com a utilização de um tablet configurado com o software Easy Voice 

Recorder; (ii) transcrição dos dados para o computador, com apoio da ferramenta 

Express Scribe. Sobre o questionário de avaliação, o mesmo será gerenciado 

através da plataforma do Google Drive. 

 

5. Procedimentos de Análise dos Dados 
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Após a coleta dos dados, será realizada uma análise qualitativa do conteúdo gerado, 

para obter os achados da pesquisa. Essa análise tem o objetivo de derivar 

sistematicamente as conclusões a partir dos dados coletados, mantendo clara a 

cadeia de evidências (RUNESON e HÖST, 2008).  

Para o propósito de interpretação e validação dos dados serão realizadas três 

etapas, baseadas em táticas de análise proposta por Miles e Huberman (1994), 

conforme explicado a seguir:   

ETAPA 1 – Agrupamento dos dados: esta etapa tem a intenção de ordenar 

de forma reduzida e contextualizada o material textual da transcrição. 

Expressões do texto com características semelhantes serão selecionados e 

agrupados em categorias de análise. As categorias serão definidas a partir 

das questões da pesquisa e de um conjunto de aspectos sobre Gestão de 

Mudanças de BPM identificados nos principais referenciais teóricos utilizados 

nessa dissertação.  

ETAPA 2 – Triangulação dos dados: esta etapa tem o propósito de 

confrontar os resultados provenientes das fontes de dados utilizadas nesse 

estudo, para a convergência de informações e obtenção das evidências. 

Serão triangulados os dados obtidos do grupo focal, da revisão de literatura e 

do questionário de avaliação, conforme ilustrado na figura 2. 

ETAPA 3 – Construção de uma cadeia lógica de evidências: esta etapa 

tem o propósito de traçar a relação lógica entre as questões da pesquisa e os 

resultados obtidos. Essa cadeia deve enfatizar os fatores identificados como 

relevantes para a Metodologia C-BPM e suas relações causais. Essa cadeia 

de evidências será elaborada de forma textual.  
Figura 1. Triangulação dos dados 

  

 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Após a execução dessa estratégia de analise qualitativa dos dados, serão 

apresentados os resultados do estudo de caso, buscando responder as questões da 

pesquisa. 

Questionário de Avaliação 
Representantes dos níveis tático e 

operacional do EPROC 

Grupo Focal 
Especialista de BPM 

 
Revisão da Literatura 
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Apêndice G: Roteiro do Grupo Focal 1 
 

 
 

• Título da Pesquisa 

C-BPM: Uma Metodologia para Gestão de Mudanças em Iniciativas de BPM 

 

• Objetivos da Reunião 

Discutir sobre fatores que influenciam o sucesso das iniciativas de BPM e que 

devem ser tratados pela Metodologia de Gestão de Mudanças.  

 

• Apresentação 

§ Realizar auto-apresentação; 

§ Apresentar o objetivo da pesquisa e uma visão geral do Ciclo de Vida da 

Metodologia C-BPM; 

§ Apresentar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; 

§ Esperar o aceite verbal; 

§ Solicitar permissão para gravação do áudio. 

 

• Questão para direcionar a reunião 
 
§ Quais são os principais desafios para realizar as mudanças necessárias para 

implantação de processos de negócios melhorados?  
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Apêndice H: Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido 

 
 

 
Este acordo foi redigido com base no Temo de Consentimento Livre e 
Esclarecimento estabelecido pelo Conselho Nacional da Saúde, resolução 196/96. 
 
Título da Pesquisa 
C-BPM: Uma Metodologia para Gestão de Mudanças em Iniciativas de BPM.  
 
Pesquisadores Responsáveis 

• Carina Frota Alves 
Professora Doutora do Centro de Informática da Universidade Federal de 
Pernambuco. 
 

• Rosa Candida Cavalcanti 
Professora Doutora da Faculdade dos Guararapes – Pernambuco 
 

• Gleidson Antonio da Silva Sá Barreto 
Mestrando em Ciência da Computação pela Universidade Federal de 
Pernambuco. 
 

Prezados, esta organização está conduzindo iniciativas de gestão por processos 

(BPM), e nós estamos interessados em avaliar a aplicabilidade da Metodologia C-

BPM, que foi desenvolvido com o propósito de apoiar iniciativas de BPM. Sua 

participação é voluntária e sua identidade será tratada com sigilo. Além disso, 

estamos à disposição para prestar qualquer esclarecimento que você julgue 

necessário, antes durante ou depois da entrevista. Neste caso, você concorda em 

participar da entrevista? Permite que ela seja gravada? 
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Apêndice I: Questionário de Avaliação da 
Metodologia C-BPM 
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Apêndice J: Documento de Diagnóstico Situacional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<Código do Projeto de Mudança – Nome do Projeto de Mudança> 
Responsável Pelo Documento: <nome> 

<função> 
           <contato> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<Nome do Escritório de Processos> 
<Endereço do Escritório de Processos> 

Logotipo da Empresa/Órgão 
 

 
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
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1. Histórico de Alterações 
 

Data Versão Descrição Autor 
    
    

 
2. Objetivos 
Este documento tem por objetivo definir, de forma clara, os fatores que motivam a 
iniciativa de BPM. Será descrito a realidade situacional da organização, bem como a 
identificado o escopo e ações para viabilizar o alcance dos objetivos da iniciativa. 
 

3. Explicitação da Realidade e Seleção de Problemas 
 
3.1. Contextualização do Negócio 

[Nessa sessão deve-se descrever as principais questões-chave da 
organização e/ou da unidade de negócio diretamente influenciada pelo projeto 
de mudança. Inicialmente é fundamental apresentar o histórico de sucesso da 
organização. Em seguida deve-se sintetizar informações sobre o cenário 
atual, destacando as fragilidades e problemas que sejam relevantes e que 
sinalizam comprometimento do alcance de objetivos importantes do negócio.] 

 
3.2. Explicitação da Realidade Situacional 

[Nessa sessão deve-se detalhar cada problema identificado anteriormente, 
declarando os fatos que revelam a existência de tais problemas. Essa 
declaração pode ser representada através de um Vetor de Descrição dos 
Problemas, conforme exemplo a seguir] 
 

PROBLEMAS 
[Essa coluna apresenta os problemas 

macros da organização ou unidade 

de negócio] 

DESCRITORES DOS PROBLEMAS 
[Essa coluna apresenta a caracterização dos 

problemas, através de frases curtas denominadas 

descritores] 

Morosidade nos processos de 

compras e licitações na matriz 

e nas filiais. 

D1. 30% dos processos enviados para 

análise do setor jurídico retornam para o 

setor de compras e licitações fazer 

ajustes. 

D2. Para 5% dos editais de licitação 

ocorrem pedidos de impugnação pelos 

licitantes. 

D3. Alto índice de devolução de recurso 

financeiro para o órgão central, por não 

cumprir prazos para concluir o processo 

licitatório.  

D4. 25% dos Termos de Referência 
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retornam para o setor demandante refazer 

a descrição do objeto. 

D5. 5% das demandas de aquisições de 

serviços contínuos são protocoladas no 

setor de compras e licitações próximo ao 

vencimento do contrato vigente. 

D6. Alto índice de rotatividade de pessoas 

do setor de compras e licitações. 
 
 

3.3. Representação do problema através de um Fluxograma Situacional 
 

PROBLEMA: Morosidade nos processos de compras e licitações na matriz e 
nas filiais. 

CAUSAS 
[Essa coluna apresenta as principais causas relacionadas aos 
descritores definidos no passo anterior. Uma relação de causalidade 
entre as causas deve ser definida.] 
 

DESCRITORES 

 

D1 

D2 

D3 

D4 

D5 

 
 

Não existe sistema 
eletrônico para controle 
dos processos. 

Falta de documentação 
e padronização do 
processo para apoiar a 
equipe. 

Falta de transparência 
no planejamento das 
compras e aquisições. 

Despreparo da equipe 
de compras e 
licitações. 

Equipe tem dificuldade 
para compreender a 
legislação de compras. 

Objetos a serem 
licitados são descritos 
de forma incompleta no 
Termo de Referência. 

Sentimento de insegurança da equipe 
de compras e licitações, e temor de 
punição pelos órgãos reguladores. 

Editais mal formulados. 

Falta de rastreamento 
do das solicitações de 
compras. 
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4. Definição do Objetivo Pretendido 
[Com base na relação de causalidade definida no passo anterior, selecionar as 
causas mais representativas e definir objetivos de melhorias (propostas de 
mudanças). Essa descrição deve subsidiar as atividades de planejamento e 
desenvolvimento da visão para as mudanças.] 
 
 

ID Causa Crítica Propostas de Mudanças 
01 Falta de documentação e 

padronização do processo 
para apoiar a equipe. 

 
 
 

 
Outra sugestão é elaborar uma matriz (Vetor de Resultados Esperados) composta 
pelos resultados registrados no Vetor de Descrição dos Problemas versus 
Resultados Esperados das mudanças. 

Descrição dos Problemas Descrição dos Resultados Esperados 
D1. 30% dos processos enviados 
para análise do setor jurídico 
retornam para o setor de compras e 
licitações fazer ajustes. 

R1. Apenas 5% dos processos enviados 
para análise do setor jurídico retornam 
para o setor de compras e licitações 
fazer ajustes. 
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Apêndice L: Documento de Visão Orientada para a 
Mudança 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
<Código do Projeto de Mudança – Nome do Projeto de Mudança> 

Responsável Pelo Documento: <nome> 
<função> 

           <contato> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<Nome do Escritório de Processos> 
<Endereço do Escritório de Processos> 

Logotipo da Empresa/Órgão 
 

 
VISÃO ORIENTADA  
PARA A MUDANÇA 
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1. Histórico de Alterações 
 

Data Versão Descrição Autor 
    
    

 
2. Objetivos 

Este documento tem por objetivo apresentar uma proposta de cenário futuro da 
organização, e de suas respectivas unidades de negócio, que serão influenciadas 
pela iniciativa de BPM.   

 
3. Contextualização do Negócio 

[Nessa sessão forneça uma breve descrição do domínio de atuação da 
organização e/ou da unidade do negócio que será alvo da iniciativa de BPM] 

 
4. Descrição da Proposta de Mudança 

[Nessa sessão faça uma descrição resumida do projeto da iniciativa de BPM] 
 
A iniciativa de [descreva a ideia principal da iniciativa] 
com o objetivo de [liste alguns benefícios a serem proporcionado pela 

iniciativa] 
favorecerá [liste as principais metas e objetivos estratégicos da 

organização a serem favorecidos com a iniciativa] 
 

5. Alinhamento com o Plano Estratégico da Organizacional  
[Nessa sessão deve-se vincular as propostas de mudanças aos objetivos 
estratégicos da organização, de forma a promover a visibilidade do alinhamento 
estratégico. Para isso, pode-se elaborar uma matriz cruzando as propostas de 
mudanças com as necessidades elencadas no Plano Estratégico da Organizacional / 
Institucional] 

 
ID Propostas de Mudança ID Necessidades Elencadas no Plano 

Estratégico da Organizacional 

1 
 1  

2  
...  

2 
 1  
 2  
 ...  

 
3 

 1  
 2  
 ...  

 
 

6. Alinhamento com a Realidade Situacional  
[Nessa sessão deve-se elaborar uma matriz que promova a visibilidade do 
alinhamento das propostas de mudanças com os problemas elencados no 
documento de Prospecção da Realidade] 
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ID Propostas de Mudança ID Problemas Relacionados 

1 
 1  

2  
...  

2 
 1  
 2  
 ...  

 
7. Motivação / Justificativa 
[Nessa sessão deve-se descrever os fatores que motivam e justificam a iniciativa de 
BPM, destacando os ganhos a serem obtidos com a realização das mudanças. A 
descrição deve ser suficientemente detalhada para estimular o senso de urgência e 
promover a sensibilização das partes interessadas. Um aspecto proposto por 
Armenakis e Harris (2002), e que pode ser utilizado nesse estágio para estimular o 
senso de urgência da mudança, é a geração do sentimento de discrepância, 
buscando esclarecer como o desempenho atual da organização difere de um estado 
desejado.  Deve apresentar também a relação existente entre os objetivos do projeto 
de mudança e os objetivos estratégicos da organização] 
 

8. Resultados a Serem Alcançados 
[Nessa sessão deve-se listar os principais resultados esperados com o sucesso da 
iniciativa de BPM. Os resultados devem ser descritos em termos de metas a serem 
alcançadas] 
  

9. Fatores Críticos de Sucesso 
[Mencione todos os elementos que merecem atenção e gerenciamento apropriado 
para a realização da iniciativa, e que podem influenciar o seu sucesso] 
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Apêndice M: Lista de Indicadores de Desempenho 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<Código do Projeto de Mudança – Nome do Projeto de Mudança> 
Responsável Pelo Documento: <nome> 

<função> 
           <contato> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<Nome do Escritório de Processos> 
<Endereço do Escritório de Processos> 

Logotipo da Empresa/Órgão 
 

 
LISTA DE INDICADORES DE 

DESEMPENHO 
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1. Objetivos 
Este documento tem o objetivo definir os indicadores que possibilitarão a 
mensuração do desempenho da iniciativa de BPM. Os indicadores apresentados 
contemplam dimensões para avaliar a evolução do estado de prontidão para as 
mudanças.  
 

2. Indicadores de Desempenho Organizacional da Iniciativa BPM 
[Nessa sessão descreva os indicadores que serão utilizados como parâmetros 
para medir a efetividade da iniciativa de BPM, bem como aspecto sobre prontidão 
para mudanças. Como exemplificação listamos quatro indicadores que além de 
mensurar o grau de prontidão para mudança, seus resultados podem revelar a 
eficácia da comunicação e o nível de retenção das mensagens sobre a iniciativa 
que é disseminada. Outros indicadores relacionados a aspectos culturais de BPM 
podem ser definidos] 

 
2.1. Senso de auto-eficácia 
Perspectiva Gestão de Pessoas / Capacitação 

 
Propósito Avaliar as percepções das pessoas envolvidas com a iniciativa 

de BPM, sobre sua própria capacidade para realizar atividades 
específicas e provenientes do processo de mudanças. 
 

Técnica de 
medição 

Realizar pesquisa de opinião onde cada participante faz uma 
auto-avaliação positiva ou negativa sobre sua capacidade para 
realizar as atividades relacionadas à sua competência. Para o 
questionário da pesquisa pode-se adotar uma escala do tipo 
Likert com variação de 1 a 5, sendo 1 "discordo totalmente"; 2 
"discordo"; 3 "nem concordo nem discordo; 4 "concordo", e 5 
"concordo totalmente". 
 

Marco No inicio de cada estágio do ciclo de vida da metodologia de 
BPM. 
 

Responsabilidade [informe quem realizará a coleta e análise dos dados, e 
elaboração de relatórios] 

 
2.2. Senso de valência pessoal 
Perspectiva Mudança / Comunicação 

 
Propósito Avaliar a percepção de cada pessoa envolvida com a iniciativa 

de BPM, em relação ao valor que as mudanças irão agregar a 
seus trabalhos individuais. 
 

Técnica de 
medição 

Realizar pesquisa de opinião onde cada participante informa 
se a mudança é apropriada e vai beneficiar o seu trabalhado 
individual. Para o questionário da pesquisa pode-se adotar 
uma escala do tipo Likert com variação de 1 a 5, sendo 1 
"discordo totalmente"; 2 "discordo"; 3 "nem concordo nem 
discordo; 4 "concordo", e 5 "concordo totalmente". 
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Marco No inicio de cada estágio do ciclo de vida da metodologia de 
BPM. 
 

Responsabilidade [informe quem realizará a coleta e análise dos dados, e 
elaboração de relatórios]  

 
2.3. Senso de Discrepância Organizacional 
Perspectiva Mudança / Comunicação 

 
Propósito Avaliar a percepção que as pessoas têm em relação às 

necessidades das mudanças propostas, ao confrontar a 
situação atual com o futuro desejado. 
 

Técnica de 
medição 

Realizar pesquisa de opinião onde cada participante informa 
qual sua percepção em relação à necessidade das mudanças, 
ao confrontar fatos da situação atual com os resultados 
esperados. Para o questionário da pesquisa pode-se adotar 
uma escala do tipo Likert com variação de 1 a 5, sendo 1 
"discordo totalmente"; 2 "discordo"; 3 "nem concordo nem 
discordo; 4 "concordo", e 5 "concordo totalmente". 
 

Marco No inicio de cada estágio do ciclo de vida da metodologia de 
BPM. 
 

Responsabilidade [informe quem realizará a coleta e análise dos dados, e 
elaboração de relatórios] 

 
 
2.4. Senso de Apoio das Lideranças 
Perspectiva Gestão Organizacional / Colaboração / Comunicação 

 
Propósito Avaliar a percepção que as pessoas têm em relação ao apoio 

e comprometimento da alta gestão da organização e os líderes 
envolvidos com a iniciativa de BPM. 
 

Técnica de 
medição 

Realizar pesquisa de opinião onde cada participante informa 
qual sua percepção em relação ao grau de engajamento dos 
lideres para a realização das mudanças. Para o questionário 
da pesquisa pode-se adotar uma escala do tipo Likert com 
variação de 1 a 5, sendo 1 "discordo totalmente"; 2 "discordo"; 
3 "nem concordo nem discordo; 4 "concordo", e 5 "concordo 
totalmente". 
 

Marco No inicio de cada estágio do ciclo de vida da metodologia de 
BPM. 
 

Responsabilidade [informe quem realizará a coleta e análise dos dados, e 
elaboração de relatórios] 
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3. Indicadores de Desempenho dos Processos 
[Nessa sessão descreva os indicadores que serão utilizados como parâmetros 
para medir os resultados da melhoria dos processos] 

 
3.1. [informe o nome do indicador] 
Propósito [explique resumidamente o que será apurado com esse 

indicador] 
Técnica de 
medição 

[descreva os elementos que constituem o indicador, e a 
fórmula de medição] 

Marco [defina a periodicidade ou estágios do ciclo de vida em que os 
dados serão coletados] 

Responsabilidade [informe quem realizará a coleta e análise dos dados, e 
elaboração de relatórios] 

 
3.2. [informe o nome do indicador] 
Propósito [explique resumidamente o que será apurado com esse 

indicador] 
Técnica de 
medição 

[descreva os elementos que constituem o indicador, e a fórmula 
de medição] 

Marco [defina a periodicidade ou estágio em que os dados serão 
coletados] 

Responsabilidade [informe quem realizará a coleta e análise dos dados, e 
elaboração de relatórios]  
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Apêndice N: Relatório de Medição de Desempenho 
da Iniciativa de BPM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<Código do Projeto de Mudança – Nome do Projeto de Mudança> 
Responsável Pelo Documento: <nome> 

<função> 
           <contato> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<Nome do Escritório de Processos> 
<Endereço do Escritório de Processos> 

Logotipo da Empresa/Órgão 
 

 
RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE 
DESEMPENHO DA INICIATIVA 

DE BPM 



152 
 

1. Histórico de Alterações 
 

Data Versão Descrição Autor 
    
    

 
2. Objetivo 

Este documento tem o objetivo apresentar os resultados da medição de 
desempenho da iniciativa de BPM. O escopo da análise compreende a dimensão 
desempenho organizacional (prontidão para mudanças) e a dimensão 
desempenho dos processos que foram alvo das mudanças. 
 

3. Análise de Desempenho Organizacional 
[Nessa sessão deve ser apresentado os resultados de análise relacionados com a 
efetividade da iniciativa de BPM] 

 
3.1. [Nome do Indicador] 
 [Descreva a análise referente aos resultados de desempenho desse indicador] 
 

4. Análise de Desempenho das Mudanças 
[Nessa sessão descreva os resultados relacionados com a melhoria dos 
processos] 
 

4.1. [Nome do Indicador] 
   [Descreva a análise referente aos resultados de desempenho desse indicador] 
 

5. Conclusão 
    [Nessa sessão descreva as conclusões da medição] 
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Apêndice O: Termo de Compromisso e Liderança 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<Código do Projeto de Mudança – Nome do Projeto de Mudança> 
Responsável Pelo Documento: <nome> 

<função> 
           <contato> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<Nome do Escritório de Processos> 
<Endereço do Escritório de Processos> 

Logotipo da Empresa/Órgão 
 

 
TERMO DE COMPROMISSO 

DE LIDERANÇA 
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1. Objetivos 
Este documento tem o objetivo definir uma comissão com representatividade para 
liderar, e com comprometimento para sustentar a iniciativa de BPM. Será 
compartilhada entre os integrantes da comissão as atribuições de planejamento, 
execução e controle do esforço de mudança. 

 
2. Contextualização do Projeto 

[Faça uma breve descrição do escopo e propósitos dessa iniciativa] 
3. Formação da Comissão 

[Descreva nas tabelas abaixo informações sobre o perfil de cada integrante selecionado 
para liderar a iniciativa de BPM. Integrante pode ser um indivíduo ou grupo que possui 
participação na iniciativa, tais como, Gestor do Escritório de Processos, Autoridade da 
Alta Gestão, Analistas de Processos, usuários, departamentos e etc. Um perfil completo 
deve abranger os tópicos abaixo para cada tipo de envolvido.] 

3.1. [Nome da parte integrante] 

Representante [Informe o nome do representante da parte integrante] 

 
Responsabilidades [Descreva as principais responsabilidades, grau de participação 

e envolvimento do integrante em relação à iniciativa de 
mudança. Pode-se fazer referência aos papéis da metodologia 
BPM adotada na organização, e considerar outras atribuições, 
tais como: desenvolvimento da visão orientada para a mudança, 
comunicação da visão para as partes interessadas, liderar e 
gerenciar a iniciativa] 

 
Critérios de Sucesso [Descreva os principais fatores que podem interferir nas 

atividades e atribuições da parte integrante durante a realização 
da iniciativa de BPM] 

 

3.2. [Nome da parte integrante] 

Representante [Informe o nome do representante do integrante] 

 
Responsabilidades [Descreva as principais responsabilidades, grau de participação 

e envolvimento do integrante em relação à iniciativa de 
mudança. Pode-se fazer referência aos papéis da metodologia 
BPM adotada na organização, e considerar outras atribuições, 
tais como: desenvolvimento da visão orientada para a mudança, 
comunicação da visão para as partes interessadas, liderar e 
gerenciar a iniciativa] 

Critérios de Sucesso [Descreva os principais fatores que podem interferir nas 
atividades e atribuições do integrante durante a realização da 
iniciativa de BPM] 

 



155 
 

4. Procedimentos Decisórios 
[Descreva o método a ser adotado para tomada de decisões da comissão durante a 
realização da iniciativa de BPM.] 

E, por assim estar justa a formação dessa comissão, confirmo o comprometimento 

com o objetivo comum dessa iniciativa. 

_________________________, ___________ de ________________________ de 20____ 

 

De Acordo 

[NOME DA PARTE INTEGRANTE] [NOME DA PARTE INTEGRANTE] 
 
 
 

<Nome do representante> 
Identidade Funcional: <número> 

 
 

 
 
 

<Nome do representante> 
Identidade Funcional: <número> 

 

[NOME DA PARTE INTEGRANTE] [NOME DA PARTE INTEGRANTE] 
 
 
 

<Nome do representante> 
Identidade Funcional: <número> 

 
 

 
 
 

<Nome do representante> 
Identidade Funcional: <número> 
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Apêndice P: Estrutura da Mesnagem para Criar 
Senso de Urgência 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<Código do Projeto  de Mudança – Nome do Projeto de Mudança> 
Responsável Pelo Documento: <nome> 

<função> 
           <contato> 

 
 
 
 
 
 
 

<Nome do Escritório de Processos> 
<Endereço do Escritório de Processos> 

Logotipo da Empresa/Órgão 
 

 
Estrutura da Mensagem para Criar o 

Senso de Urgência 
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1. Histórico de Alterações 
 

Data Versão Descrição Autor 
    
    

 
2. Objetivos 

Este documento tem por objetivo apresentar uma sugestão de elementos que 
podem compor a estrutura da mensagem para promover o senso de urgência da 
iniciativa de BPM.   

 
3. Estrutura da Mensagem 

 
• Abordagem inicial 

Contextualizar a essência e importância de elementos estratégicos da 
organização que tenham relação direta com a iniciativa que está sendo proposta. 
O objetivo é que essa mensagem inicial seja forte o suficiente para despertar o 
interesse do público alvo da mensagem, e desejem saber mais sobre a iniciativa.  
 

• Evidenciar a existência de um problema 
Faça uma breve descrição do problema que motivou a iniciativa de mudança, 
deixando evidente e clara a sua existência. É importante explicitar as 
incapacidades do negócio. 
 

• Descrição da causa do problema 
Deixar claro que já foram evidenciadas as causas dos problemas. 
 

• Senso de urgência 
Justificar o porquê a iniciativa de mudança é importante e urgente, deixando 
clara a discrepância que existe entre a situação atual (problema) com um estado 
futuro desejado, criando uma visão óbvia a necessidade das mudanças. 

• Síntese da proposta de mudança 
Síntese da ideia central da iniciativa e ações essências a serem empreendidas 
para garantir o sucesso da iniciativa. 
 

• Motivação para agir em prol das mudanças 
Enfatizar os resultados a serem alcançados e seus benefícios com foco nas 
oportunidades de melhorias. 
 

• Considerações finais 
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Apêndice Q: Plano de Gerenciamento das 
Comunicações 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<Código do Projeto  de Mudança – Nome do Projeto de Mudança> 
Responsável Pelo Documento: <nome> 

<função> 
           <contato> 

 
 
 
 
 
 
 

<Nome do Escritório de Processos> 
<Endereço do Escritório de Processos> 

Logotipo da Empresa/Órgão 
 

 
Plano de Gerenciamento das 

Comunicações 
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1. Histórico de Alterações 
Data Versão Descrição Autor 

    
 

2. INTRODUÇÃO 
[Descrever os objetivos do plano e definir o público alvo desse documento] 
 

3. Plano de Comunicação 
3.1. Objetivos  

[Descrever os objetivos gerais e específicos da comunicação que será 
realizada no contexto da iniciativa de Gestão de Processos de Negócio] 
 

3.2. Contextualizar a Capacidade de Comunicação da Organização 
[Descrever os pontos fortes e fracos da organização que podem influenciar na 
definição da estratégia de comunicação. Os seguintes aspectos podem ser 
considerados para identificar as barreiras e facilitadores da comunicação: nível 
de integração entre as unidades/ setores da organização, grau de resistência a 
mudanças, nível de conhecimento sobre Gestão de Processos de Negócio e 
etc] 
 

3.3. Partes Interessadas 
[Elaborar uma matriz para descrever os segmentos da organização, e o público 
alvo de cada segmento, que demandarão informações sobre o projeto] 
 

3.4. Informações necessárias durante o Ciclo de BPM 
[Elaborar uma matriz onde deve ser identificado e descrito o tipo de cada 
informação necessária para o projeto, momento da geração, momento da 
distribuição, responsável pela emissão, mecanismo de transmissão e a quem 
se destina]. 
 

3.5. Fluxo de Gerenciamento das Comunicações 
[Adicionar ou referenciar o fluxo do processo de comunicação definido para as 
iniciativas de BPM] 
 

3.6. Estratégias de Comunicação 
[Descrever os principais mecanismos viabilizados pela organização para 
executar o processo de comunicação, a exemplo de: vídeos informativos, 
banners, newsletter, workshops, portal de processos e etc.] 
 

3.7. Reuniões 
[Descrever os tipos de reuniões que serão necessárias, o responsável, a 
periodicidade e os participantes] 
 

3.8. Estratégia de Avaliação 
[Descrever a estratégia para mensurar a efetividade do processo de 
comunicação] 
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Apêndice R: Plano de Gerenciamento das 
Capacitações 
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1. Histórico de Alterações 
 

Data Versão Descrição Autor 
    

 

2. INTRODUÇÃO 
[Descrever os objetivos do plano e definir o público alvo desse documento] 
 

3. Plano de Capacitações 
3.1. Objetivos  

[Descrever os objetivos gerais e específicos das capacitações que serão 
realizadas no contexto da iniciativa de Gestão de Processos de Negócio] 
 

3.2. Contexto Atual da Organização 
[Descrever os perfis de profissionais existentes na organização, bem como os 
conhecimentos e habilidades que esses perfis devem possuir para influenciar 
positivamente na iniciativa de BPM. São exemplos de perfis: Gerente de 
Escritório de Processos Gerente de Projetos, Analista de Processos, Gestor de 
Processo, Patrocinador do Escritório de Processos, Especialista do Negócio. 
São exemplos de Conhecimentos: Gestão de Processos de Negócio e 
Notações BPM, Gerenciamento de Projetos, Metodologia e Notações de BPM 
utilizada na Organização, Técnicas de Medição de Desempenho. São 
exemplos de Habilidades: Visão de Futuro, Liderança, capacidade de 
comunicação, capacidade analítica e etc] 
 

Perfil Conhecimento Habilidades 
   
 

3.3. Partes Interessadas 
[Elaborar uma matriz para descrever os segmentos da organização, e o público 
alvo de cada segmento, que demandarão capacitações para executar as 
atividades do projeto] 
 

3.4. Capacitações necessárias durante o Ciclo de BPM 
[Elaborar uma matriz onde deve ser identificado e descrito as necessidades de 
capacitações com base nos seguintes itens: objetivo, competências necessário 
para atender o objetivo, nome do curso, tipo (presencial, in company, 
whorkshop, período de realização, numero de participantes, e a situação 
(realizado, em andamento, concluído, cancelado]. 
Objetivo Competência Capacitação Tipo Período Participantes Status 
       
 

3.5. Fluxo de Gerenciamento das Capacitações 
[Adicionar ou referenciar o fluxo do processo de capacitações definido para as 
iniciativas de BPM] 
 

3.6. Estratégias de Capacitações 
[Descrever os principais mecanismos viabilizados pela organização para 
executar o processo de capacitação, a exemplo de: treinamentos internos, 
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workshops, treinamentos externos, replicação de conhecimento 
(compartilhamento de ideias, práticas, experiências e desafios entre as 
equipes) e etc.] 
 

3.7. Estratégia de Avaliação 
[Descrever a estratégia para mensurar a efetividade do processo de 
capacitação] 
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Apêndice S: Mapa das Partes Interesadas 
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1. Histórico de Alterações 
 

Data Versão Descrição Autor 
    

 

2. INTRODUÇÃO 
Este documento tem por objetivo apresentar uma relação das partes interessadas 
que são afetadas pela iniciativa de BPM, bem como registrar suas respectivas 
percepções e suposições sobre as propostas de mudanças ao longo do projeto. 
 
3. Mapa das Partes Interessadas 
ID Identificação da Parte Interessada Expectativas da Parte Interessada 

   

   

   

   

 
 
 
 

 


