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Editorial

  

 A Association of BPM Professionals International, Chapter Brazil (ABPMP Brasil) 
tem o prazer em lançar a Business Process Management Scientific Magazine (BPM-SM), 
tem por objetivo analisar e publicar uma variedade de artigos na temática intrínsecas à 
eficiência organizacional, à eficácia integradas e gerenciadas para o sucesso competitivo 
com a Business Process Management (BPM). Há lacunas consideráveis na compreensão 
de como impulsionar a eficiência através da disciplina de gestão de processos. Construir 
uma compreensão clara e profunda do processo de alcance de como eles funcionam e 
como gerenciá-los, trata-se de grande desafio enfrentado pelos negócios modernos e fu-
turos. A abrangência de gestão de processos de negócio, inclui:

• BPM em eBusiness, eCommerce e eGovernment.
• Integração de aplicativos corporativos baseados na Web.
• eBPM, ERP, CRM, ASP & SCM.
• Transformação digital.
• Organização de gestão e aprendizagem do conhecimento.
• Metodologias, técnicas e ferramentas de modelagem, análise e design de 

processos de negócios.
• Técnicas de mudança da reengenharia de processos de negócios de um 

tiro para melhoria contínua.
• Gestão de desempenho.
• Melhores práticas em BPM.
• Ferramentas e técnicas de gestão de mudanças.
• Estudos de casos de BPM.
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Resumo: A criação e implantação de Escritórios de Processos de Negócio (BPM 
Office) é uma estratégia utilizada em organizações que adotam práticas de Ges-
tão de Processos de Negócio (BPM) visando a sustentabilidade e visibilidade das 
iniciativas de BPM. Este artigo apresenta um método de criação e implantação de 
BPM Office, desenvolvido através de experiências práticas no mercado e seguindo 
o paradigma da Design Science Research (DSR). Esse método foi empregue em um 
caso real de implantação de um BPM Office em uma empresa pública (EmpPub) 
durante seis meses. Os resultados indicam a utilidade prática de adoção do método. 
Também são discutidas as lições aprendidas e oportunidades de evolução do BPM 
Office da EmpPub.

Palavras-chave: Gestão de Processos de Negócio. Escritório de Processos de Ne-
gócio. BPM Office.

Abstract: The creation and implementation of Business Process Offices (BPM Of-
fice) is a strategy used in organizations that adopt Business Process Management 
(BPM) practices aimed at the sustainability and visibility of BPM initiatives. This 
article presents a method for creating and implementing BPM Office developed 
through practical experiences in the market and following the paradigm of Design 
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Science Research (DSR). This method was used in a real case of implementing a 
BPM Office in a public company (EmpPub) for six months. The results indicate the 
practical utility of adopting the method. EmpPub’s BPM Office lessons learned and 
evolution opportunities are also discussed. 

Keywords: Business Process Management. Business Process Office. BPM Office.

1        Introdução

 Seja em organizações que já possuem experiência em Gestão de Processos de Ne-
gócio (do inglês Business Process Management - BPM) (ABPMP Brasil, 2013; DUMAS 
et al., 2013; WESKE, 2012) ou seja como uma oportunidade para estimular a adoção de 
BPM, a criação e implantação de Escritórios de Processos de Negócio (do inglês Business 
Process Office - BPM Office) ou Centros de Excelência em Processo (do inglês Center of 
Excellence – CoE) nas empresas é uma tendência mundial (HARMON, 2018; KORHO-
NEN, 2007; ROSING et al., 2014) e uma realidade no cenário nacional (BALISA, 2014; 
PAIM et al., 2009).
  Organizações com um BPM Office beneficiam-se com resultados concretos de 
suas iniciativas de BPM, resultando em melhor desempenho global. Os estudos também 
indicam uma correlação entre o sucesso de um projeto de BPM com a existência de uma 
equipe dedicada, seja em uma BPM Office ou equivalente. (HARMON, 2018).
  Por outro lado, a ausência de um BPM Office em organizações que estão investin-
do sistematicamente em iniciativas de BPM pode resultar em problemas de: desintegra-
ção da gestão organizacional com redundância tanto de atividades e responsabilidades; 
dificuldade para manter integrada e atualizada a documentação dos processos; dificul-
dade para promover o entendimento dos processos transversais à organização; concen-
tração excessiva na atuação no dia-a-dia para apagar incêndios sem ter tempo e estrutura 
para pensar em como melhorar os processos; desmotivação e perda de desempenho por 
não conseguir efetivamente implantar novos processos; e falta de apoio, continuidade e 
permanência das práticas e iniciativas de gestão de processos. (PAIM et al., 2009; RO-
SING et al., 2014).
  A estruturação de um BPM Office é uma ação estratégica e deve ser bem planeja-
da para obtenção de êxito. Apesar da sua importância, esta não é uma tarefa trivial para 
as empresas, que buscam orientações e enfrentam desafios devido à falta de um guia 
claro que detalhe a execução desta atividade.
  Neste contexto, este artigo apresenta a proposta de um método em 7 passos para 
a criação e implantação de um BPM Office em organizações. Este método foi construído 
com base em experiências práticas e reais da dheka no mercado brasileiro. Esta aproxi-
mação entre pesquisa e necessidades reais da indústria foi uma das carências da área de 
BPM brasileira apontada em um trabalho que fornece um panorama geral da realidade 
nacional. (CONFORT e SANTORO, 2015).
 Este método foi empregue em um caso real de implantação de um BPM Office em 
uma empresa de gestão pública (EmpPub) durante seis meses. Ao término deste estudo 
de caso, o BPM Office da EmpPub encontrava-se estruturado e com a sua equipe capaci-
tada e pronta para a sua aplicação no dia-a-dia. Estes resultados indicam a utilidade prá-
tica de adoção do método. Também são discutidas as lições aprendidas e oportunidades 
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de melhorias futuras do método ou do BPM Office da EmpPub.

2       Escritório de Processos de Negócio (BPM Office)

 O Escritório de Processos (BPM Office) é um importante mecanismo organi-
zacional que tem sido amplamente adotado por empresas que visam institucionalizar 
iniciativas de BPM e perpetuar seus benefícios através da organização (TREGEAR et 
al., 2010). Um BPM Office pode ser definido como “o ponto focal para coordenação de 
melhorias de processos e atividades de gestão de processos. Ele apoia toda a organização 
com padrões de conformidade, metodologias, modelos, educação, auxílio a projetos e 
coaching”. (TREGEAR et al., 2010).
 Neste contexto, um BPM Office vem para nortear e coordenar as ações relacio-
nadas a BPM. Um BPM Office proporciona metodologias, modelos de referência, trei-
namentos, ferramentas e orientação para guiar as ações de BPM dentro da companhia. 
(TREGEAR et al., 2010). Assim, a implantação de um BPM Office é a chave para uma 
gestão baseada em processos bem-sucedida.
 Existem alguns trabalhos relacionados sobre a necessidade de BPM Offices (OLI-
VEIRA et al., 2013; OLIVEIRA, 2014; WILLEMS et al., 2007) e outros sobre a implan-
tação (BALISA, 2014) ou criação de metodologias para implantação de BPM Office. 
(PAIM et al., 2009; TREGEAR et al., 2010).
  Oliveira et al. (2013) realizaram uma análise de três metodologias de BPM Office 
já existentes, verificando similaridades, diferenças, pontos fortes e fracos visando criar 
uma metodologia de BPM Office para o Governo do Estado de Pernambuco. Já Oliveira 
(2014) usa as técnicas de grounded theory e pesquisa ação para descobrir fatores que in-
fluenciam de forma positiva e negativa a estruturação de um BPM Office. Os resultados 
de ambos os trabalhos indicaram que a capacitação da equipe, a resistência às mudanças, 
a insuficiência do RH e a mudança de gestão são considerados críticos para a estrutura-
ção de um BPM Office. Estes fatores estão basicamente relacionados aos aspectos huma-
nos e não à metodologia de estruturação do BPM Office.  
 Willems et al. (2007) discorrem sobre as consequências organizacionais causadas 
pela introdução de um BPM Office. Eles concluem que empresas com níveis de maturi-
dade mais altos têm maiores chances de sucesso. 
 Paim et al. (2009) realizaram uma revisão da literatura sobre as propostas de 
BPM Offices existentes. Com base nesta revisão, propõem a estrutura organizacional e 
os macroprocessos necessários à criação de um BPM Office. Os autores conduziram um 
benchmarking com diferentes empresas nacionais para entender as especificidades de 
cada uma, mas não avaliaram as suas propostas nestas empresas. Este trabalho (PAIM et 
al., 2009), apesar de consistir em uma fundamentação importante para algumas etapas 
desta presente proposta, não chega a apresentar um método de implantação de BPM 
Office.
 Na linha de implantação de BPM Offices, Balisa (2014) propõe um conjunto de 
processos para o BPM Office da Universidade Federal de Lavras (UFLA) de forma a fo-
mentar a utilização da metodologia de BPM e alinhar as ações de BPM às estratégias da 
Universidade, estabelecendo regras, padrões e diretrizes. Somente seis processos, basea-
dos na proposta de (PAIM et al., 2009), foram abordados e eles também estão contempla-
dos na proposta apresentada na Seção 3. Diferente do presente trabalho, a proposta foca 
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o contexto específico de universidades federais. Nosso trabalho propõe um método que 
pode ser aplicado em qualquer BPM Office, apesar de por enquanto só ter sido validado 
em uma empresa pública. 
 Tregear, Jesus e Macieira (2010) propõem as seguintes etapas para o desenvolvi-
mento de um BPM Office: Preparar e planejar; Conscientizar sobre BPM; Desenvolver 
competência interna; Construir; Operar; Comunicar; Gerenciar Mudanças; Demons-
trar melhorias no processo; Melhorar Continuamente. Apesar de discutir diferentes tó-
picos sobre BPM Offices, este trabalho não entra em detalhes sobre como estruturar a 
equipe do BPM Office ou organizar os seus processos.
 Usirono (2015) propõe um framework que destaca duas grandes fases de um BPM 
Office: (I) planejamento, estruturação e implantação; (II) operação. Além disso, o autor 
apresenta um estudo de caso de implantação de BPM Office em uma rede de franquias 
especializada em hambúrguer em São Paulo. Uma distinção entre os dois trabalhos, é que 
a proposta atual se concentra e aprofunda na fase I, detalhando especificamente os pas-
sos para a sua realização ao invés de fornecer apenas uma visão geral de ambas as fases.
 Ao final da análise dos trabalhos relacionados, nota-se que as referências encon-
tradas sobre o tema, mesmo após todos os esforços de busca, datam de pelo menos 4 ou 
5 anos atrás. A ausência de avanços nas pesquisas no estado da arte parece estar desa-
linhada ao dinamismo que este tema desperta no estado da prática. Durante a atuação 
da dheka em projetos de consultoria no mercado nacional, observa-se que diversas em-
presas continuam buscando conteúdo, informações e cursos sobre o assunto, pois estão 
com suas iniciativas de implantação de BPM Office em estágio inicial ou em andamento. 
Desta forma, este relato de experiência real pode contribuir para incentivar também a 
troca de experiências e compartilhar as lições aprendidas.

3        Método para Implantação de BPM Office

Figura 1 - Método de Implantação de Escritório de Processos de Negócio

Fonte: dheka
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 Após diversas experiências de implantação de BPM Office em clientes, foi de-
senvolvido um método, composta por 7 fases para a criação e implantação de BPM Of-
fice nas organizações. Este método vai desde a análise do contexto organizacional até a 
condução de um projeto piloto (Figura 1). O método foi criado levando em considera-
ção a revisão da literatura sobre BPM Office realizada (apresentada na seção anterior) 
e seguindo a metodologia de pesquisa Design Science Research (DSR). (DRESCH et al., 
2014).
 A Figura 2 resume e ilustra os artefatos construídos para diferentes fases do mé-
todo. Seguindo o paradigma da DSR (DRESCH et al., 2014), estes artefatos visavam o 
contexto específico de criação de BPM Offices e tinham o propósito de resolver os pro-
blemas de cada uma das etapas, através da sua instrumentalização. Os artefatos também 
foram avaliados no estudo de caso, apresentado na próxima seção.

1) Análise de contexto: mapear o contexto institucional, técnico e político no qual será 
implantado o BPM Office. Nesse contexto, é realizada uma análise das Forças, Oportu-
nidades, Fraquezas e Ameaças (F.O.F.A. – em inglês SWOT – técnica creditada a Albert 
Humphrey, pesquisador da Universidade de Stanford, entre as décadas de 60 e 70) da 
implantação e operação BPM Office.
 A F.O.F.A. considera os aspectos positivos e negativos do ambiente interno e ex-
terno. O ambiente interno pode ser controlado, uma vez que ele é resultado das estraté-
gias de atuação definidas pelos próprios membros da organização. Desta forma, durante 
a análise, quando for percebido um ponto forte, ele deve ser ressaltado ao máximo; e 
quando for percebido um ponto fraco, a organização deve agir para controlá-lo ou, pelo 
menos, minimizar seu efeito. Já o ambiente externo está totalmente fora do controle da 
organização. Apesar de não poder controlá-lo, a organização deve conhecê-lo e monito-
rá-lo com frequência de forma a aproveitar as oportunidades e evitar as ameaças ou fazer 
um planejamento para enfrentá-las, minimizando seus efeitos.

Figura 2 - Artefato gerados nas fases do método

Fonte: dheka
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A aplicação da análise F.O.F.A. no início de um projeto de implantação de BPM Office 
visa avaliar se o contexto organizacional interno e o cenário externo permitem a conti-
nuidade da iniciativa de modo favorável, se ela deve ser postergada para um outro mo-
mento mais oportuno ou se algumas ações de mitigação de riscos precisam ser realizadas 
antes de forma a viabilizar uma implantação bem-sucedida.
 A análise F.O.F.A deve ser refeita periodicamente pela equipe do BPM Office. 
Como o contexto é dinâmico e sofre atualizações de acordo com os acontecimentos in-
ternos e externos, a análise de contexto deve ser entendida como um documento vivo 
que precisa ser revisitado para direcionar os esforços corretamente.

2) Definição de objetivos: identificar os objetivos estratégicos da organização para os 
quais o BPM Office pretende contribuir. A partir daí, são estabelecidos os objetivos espe-
cíficos do BPM Offices. Um diagrama de objetivos é elaborado para mostrar a associação 
entre os objetivos estratégicos e os objetivos específicos. Alguns objetivos típicos de um 
BPM Office são: 

• OBJ1: Fortalecer o alinhamento entre estratégia e processos;
• OBJ2: Apoiar projetos estratégicos de gestão de processos;
• OBJ3: Divulgar os resultados do BPM Office;
• OBJ4: Promover melhores práticas e políticas em gestão de processos;
• OBJ5: Desenvolver e manter metodologia e ferramentas de gestão de processos;
• OBJ6: Garantir a melhoria contínua dos processos do BPM Office;
• OBJ7: Disseminar o conhecimento de gestão de processos;
• OBJ8: Garantir a qualidade na aplicação de BPM;
• OBJ9: Promover e apoiar a melhoria contínua e inovação dos processos;
• OBJ10: Gerenciar o desempenho através de indicadores;
• OBJ11: Garantir a integridade e atualidade dos ativos de processos;
• OBJ12: Formar gestores de processos;
• OBJ13: Controlar orçamento do BPM Office.

3) Elaboração do modelo de governança: o modelo de governança (ROSSETI e AN-
DRADE, 2014; SILVEIRA, 2015) identifica como o BPM Office irá atuar, a quem ele 
deve fornecer ou receber informações. Também é fundamental determinar a quem ele 
estará subordinado, ou seja, onde o BPM Office se localiza dentro da estrutura organiza-
cional da empresa e se ele será uma unidade separada ou se fará parte de alguma outra 
área já existente. O modelo de governança deve explicitar ainda os principais relaciona-
mentos do BPM Office com as outras áreas da organização.
 O BPM Office dentro de uma organização pode assumir várias formas de atuação 
(normativa ou de coordenação) e relacionar-se com diversas unidades organizacionais, 
sejam elas a unidade gestora principal, as unidades finalísticas ou unidades de apoio (RH 
ou TI). Em geral, o BPM Office também possui grande interface com o Escritório de 
Projetos.

4) Criação da estrutura organizacional com papeis e competências: detalhar as áreas 
que irão compor o BPM Office e como será sua hierarquia. Nesta fase também são deter-
minados quais papeis irão compor cada área, quais são suas responsabilidades e quais as 
competências necessárias.
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5) Modelagem da cadeia de valor (CV): desenho da cadeia de valor com os seus ma-
croprocessos. Esta fase tem como objetivo definir os processos que serão realizados pelo 
BPM Office e classificá-los de acordo com o seu tipo: Gerenciais, Ciclo de Vida, Execu-
ção e Monitoramento ou Suporte (Figura 3).

6) Treinamentos: capacitação da equipe do BPM Office em gestão de processos e sobre 
a forma de atuação do Escritório na organização. Treinamentos típicos para a equipe do 
BPM Office são: Conceitos de Gestão de Processos de Negócio; Metodologia de Gestão 
de Processos de Negócio; Ferramenta de Modelagem de Processos. Esta fase também 
compreende a realização de eventos de sensibilização sobre a importância da gestão por 
processos para a alta direção da organização. 
 Para a realização dos treinamentos, devem ser elaboradas e aprovadas as respecti-
vas ementas e planos de aula com a programação dos módulos ao longo dos dias. O mate-
rial de treinamento também deve ser revisado para atender as especificidades do público 
alvo. O material do treinamento é disponibilizado previamente para os participantes. Os 
treinamentos são agendados com antecedência e a participação deve registrada em uma 
lista de presença. Ao final de cada treinamento, ocorre uma avaliação. 

7) Projeto piloto: praticar a atuação do BPM Office. Para isso é escolhido um projeto 
que servirá para executar as atividades definidas para o BPM Office. 
 O projeto piloto deve ser selecionado levando em consideração alguns critérios 
estabelecidos após a análise do contexto institucional. Durante a condução do projeto 
piloto, a metodologia de governança e gestão de processos criada para o BPM Office de-
verá ser aplicada pela equipe. Após a execução do piloto são verificadas as melhorias que 
devem ser realizadas no método do BPM Office.

4        Caso Real EmpPub

4.1     Planejamento do Estudo

 Para este estudo de caso (YIN, 2008) foi formulada a seguinte questão de pesqui-
sa principal a ser investigada: A aplicação do método de criação e implantação de BPM 
Office é viável em um cenário real? A partir desta questão de pesquisa, foram definidos o 
seguinte objetivo e escopo:

Analisar aplicação do método de criação e implantação de BPM Office
com o propósito de caracterizar
com respeito a viabilidade do método 
do ponto de vista de membros do BPM Office
no contexto de uma empresa pública real

 A empresa participante do estudo foi denominada como EmpPub, visando pre-
servar o seu nome real por questões de confidencialidade. A EmpPub é um órgão do 
governo do Estado do Rio de Janeiro composto por aproximadamente 900 profissionais, 
distribuídos organizacionalmente em 8 subsecretarias. A EmpPub decidiu investir na 
implantação de um BPM Office visando contribuir com o aperfeiçoamento e moderniza-
ção da gestão pública. Esta decisão foi norteada pela importância de ações que orientem, 
de forma metodológica e prática, os processos de trabalho executados. O BPM Office 
da EmpPub foi formado com 05 especialistas internos e foi contratada uma consultoria 
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externa especializada em BPM. 
 Em organizações públicas, a formação de um BPM Office é influenciada por 
particularidades deste contexto (OLIVEIRA, 2014) – troca periódica de governo, pouca 
flexibilidade a mudanças, rigidez da estrutura hierárquica, atendimento ao compliance 
regulatório e seleção de servidores através de concurso público após o qual adquire-se 
estabilidade e os profissionais são alocados a setores não necessariamente adequados ao 
seu perfil. O entendimento das diferenças citadas é importante para a compreensão do 
contexto desta experiência de implantação do BPM Office.
 A EmpPub esteve envolvida em iniciativas de gestão de processos durante os 4 
anos anteriores. Durante este período, foi adaptada uma abordagem de análise de pro-
cessos para aplicação nos projetos e foram conduzidos com sucesso alguns projetos de 
modelagem e melhoria de processos. Porém, também foram identificados alguns desafios 
à implantação do BPM Office, onde destaca-se a falta de visibilidade interna das iniciati-
vas de BPM e a necessidade de formação da equipe. Por isso, a necessidade de uma con-
sultoria especializada em BPM para auxiliar nas ações de conscientização e instituciona-
lização do BPM Office, no aperfeiçoamento da metodologia existente e na capacitação 
dos membros do BPM Office.
 O projeto de implantação do BPM Office da EmpPub durou aproximadamente 
06 meses e seguiu o método apresentado na Seção 3. Esta seção descreve um estudo de 
caso real de aplicação da metodologia proposta. A abordagem experimental do estudo de 
caso foi escolhida de acordo com as recomendações de Yin (2008) para campos de pes-
quisa que se encontram em estágio de descoberta, entendimento ou descrição. A análise 
dos resultados seguiu o método qualitativo. Em relação à instrumentação e preparação 
do estudo, foram utilizados os artefatos descritos no método (Figura 2).

4.2     Execução do Estudo

 O estudo foi iniciado através de uma reunião entre a consultoria e a equipe do 
BPM Office da EmpPub. Nesta reunião foi apresentada a equipe envolvida e a contextu-
alização do BPM Office da EmpPub. Além disso, foi entregue a documentação pré-exis-
tente do BPM Office.

a) Análise de contexto: A análise F.O.F.A. foi realizada para compreender o ambiente 
interno e externo onde o BPM Office seria inserido visando facilitar a tomada de decisões 
estratégicas. 
 Como fontes de informações para o entendimento do contexto institucional fo-
ram utilizados: as informações fornecidas pela equipe do projeto durante as reuniões; o 
planejamento estratégico e o regimento interno da EmpPub; a metodologia anterior; os 
exemplos dos fluxos e manuais dos mapeamentos de processos já realizados; a descrição 
dos demais projetos de gestão diretamente relacionados ou que afetam de alguma forma 
a implantação do BPM Office.
 Por restrições de confidencialidade, não serão discutidos todos os itens identifi-
cados na análise F.O.F.A., mas podem ser destacados:

• Forças (FO): experiência prévia em BPM e dedicação integral dos profissio-
nais alocados ao BPM Office; oportunidade de visibilidade dos membros do 
BPM Office junto às outras áreas gera uma maior motivação da equipe, que 
também estará recebendo investimentos em capacitação;
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Oportunidades (OP): conjuntura interna favorável, devido ao alinhamento 
com outras iniciativas que também necessitam de uma maior aproximação com 
as demais áreas; BPM Office não alocado na TI (onde sua penetração e acei-
tação na organização são limitadas, pois as áreas de negócio tipicamente reco-
nhecem a TI como prestador de serviço e não capaz de direcionar a gestão de 
processos) e sim em uma estrutura robusta, em conjunto com o Escritório de 
Projetos, dentro de uma área já voltada para a gestão; 

• Fraquezas (FR): tentativas anteriores malsucedidas de implantação de BPM 
Office na EmpPub; falta de um processo e um canal de comunicação/divulga-
ção do BPM Office, tais como um portal de processos, boletins informativos e 
etc.

• Ameaças (AM): por se tratar de uma empresa pública, submetida às mudan-
ças de governo devido às eleições, podem ocorrer trocas de direção, mudanças 
na estrutura organizacional e desmobilização das equipes, comprometendo as 
ações já realizadas e dificultando o andamento das atividades planejadas para o 
BPM Office; Esta rotatividade da equipe afeta as diversas áreas e pode dificultar 
as iniciativas de BPM, devido à necessidade de renovação da equipe alocada ao 
BPM Office; existem diversas demandas de gestão chegando em paralelo nas 
áreas e nem sempre isso é bem recebido devido às atividades rotineiras que 
também precisam ser realizadas.

 Todas as FO, OP, FR e AM identificadas foram avaliadas pela equipe do BPM Of-
fice em uma escala de 1 (fraco) a 5 (excelente) e priorizadas. Ao final, multiplicando-se a 
avaliação pelo peso, foi possível observar um equilíbrio saudável (valores bem próximos) 
entre as FO e FR pertinentes ao contexto interno do BPM Office, cuja atual equipe vem 
sendo preparada ao longo dos últimos anos para assumir a sua função de nortear as prá-
ticas de BPM dentro da EmpPub.
 Contudo, a avaliação do cenário externo ao BPM Office não é igualmente promis-
sora. A predominância de AMs é um alerta sobre os obstáculos existentes para a expan-
são da sua atuação. Tal fato se deve, principalmente, às incertezas provocadas pelo atual 
cenário de mudanças políticas que dificultam as ações de convencimento e alinhamento 
junto a atores que possivelmente não irão se beneficiar dos seus resultados futuros. 
 Devido à baixa receptividade no ambiente externo, foi recomendado que o rela-
cionamento com as demais subsecretarias conte com o envolvimento pessoal do patroci-
nador do projeto. Além disso, é importante garantir a maturidade e organização interna 
do BPM Office antes de ações de repercussão externa, visando preservar a sua imagem.
 Como a avaliação final foi equilibrada, após a análise dos resultados, a equipe de 
gestão do BPM Office da EmpPub decidiu dar continuidade a iniciativa de implantação.

b) Definição de objetivos: Em seguida, a definição dos objetivos do BPM Office da Em-
pPub partiu da análise do plano estratégico existente. Este plano define os objetivos estra-
tégicos da organização. Assim, foram identificados os objetivos estratégicos para os quais 
o BPM Office da EmpPub pretende contribuir. A partir destes objetivos estratégicos, fo-
ram definidos os objetivos específicos do BPM Office. Por se tratar de uma organização 
pública, além dos objetivos típicos (apresentados na Seção 3), também foram incluídos 
os seguintes objetivos específicos:

• OBJ14: Oferecer transparência no acesso aos modelos dos processos;
• OBJ15: Contribuir para a conformidade com a legislação.
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c) Elaboração do modelo de governança: O modelo de governança do BPM Office 
conta com a figura do Comitê de Governança de Processos, responsável por direcionar 
em nível estratégico os esforços do BPM Office. Este Comitê é responsável por nortear a 
estratégia geral do BPM Office, bem como definir a priorização do portfólio de projetos 
de gestão de processos e garantir os recursos (humanos, físicos e tecnológicos) para a re-
alização das ações do BPM Office. Por sua vez, o BPM Office deverá alimentar o Comitê 
de Governança de Processos com informações sobre o planejamento e acompanhamento 
dos projetos, bem como com os resultados apurados dos indicadores de processos esta-
belecidos. Também houve o cuidado em garantir que o BPM Office se reporte direta-
mente ao nível executivo.
 No BPM Office da EmpPub, se destaca ainda a atuação dos multiplicadores das 
áreas finalísticas funcionando através de um modelo de rede. Neste modelo colaborativo, 
os multiplicadores são responsáveis por disseminar os conceitos de BPM e apoiar as ini-
ciativas de BPM dentro das suas áreas específicas.

d) Criação da estrutura organizacional com papeis e competências: A Figura 4 apre-
senta a proposta de estruturação do BPM Office da EmpPub, detalhando a sua organi-
zação interna. Além das áreas, também são previstos os papeis que as compõem. O BPM 
Office foi inserido dentro da estrutura organizacional já existente da área de gestão da 
EmpPub não sendo necessária uma reestruturação organizacional.

Figura 3 - Estrutura Organizacional do Escritório de Processos

Fonte: eloboração das autoras 

• Líder do Escritório de Processos: responsável pelo funcionamento do escritó-
rio, gerenciando as áreas que o compõem e os relacionamentos com as outras 
áreas da empresa;

• Gestor de conhecimento: responsável pela comunicação e compartilhamento 
do conhecimento gerado durante os projetos de gestão de processos e nas ini-
ciativas de governança do BPM Office;

• Gestor de projetos: responsável por planejar e acompanhar os projetos de ges-
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• tão de processos em conjunto com o gerente de projeto designado pelo Escri-
tório de Projetos;
Especialista em processos: responsável pela definição e melhoria contínua da 
metodologia, técnicas, diretrizes, práticas, ferramentas e templates de BPM do 
BPM Office;

• Instrutor: responsável pela elaboração e realização dos eventos de sensibili-
zação e treinamentos na metodologia e uso da ferramenta de modelagem de 
processos;

• Administrador de ferramenta: responsável pela ferramenta de BPM fornecen-
do licenças, acessos, backups, ajudando na instalação, resolvendo problemas e 
dando suporte;

• Analista de processos: responsável por conduzir as reuniões de levantamento 
de processos, revisar as modelagens produzidas pelo Modelador, avaliar criti-
camente a situação atual (AS-IS) dos processos, projetar a situação futura (TO-
-BE), implantar as melhorias e acompanhar a execução do processo, avaliando 
desempenho e controlando desvios;

• Modelador: responsável por elaborar os modelos da situação atual (AS-IS) e 
da situação futura (TO-BE) dos processos na ferramenta de modelagem de pro-
cessos;

• Analista de Qualidade: responsável por verificar se os projetos de modelagem 
estão seguindo a metodologia, os templates e práticas propostos e se a ferra-
menta está sendo utilizada e organizada da maneira correta.

e) Modelagem da Cadeia de Valor (CV): se baseou na análise da CV já estabelecida 
para a organização. A partir daí, foi identificado a qual macroprocesso organizacional os 
macroprocessos do BPM Office da EmpPub estavam relacionados e onde deveriam se 
encaixar na CV levando em conta a visão geral dos processos da organização.
 A CV originalmente proposta foi adotada com algumas adaptações nos nomes 
dos processos. Além disso, alguns processos foram divididos ou consolidados de acordo 
com o entendimento do time do BPM Office da EmpPub. As principais mudanças são 
destacadas a seguir:

• Processos Gerenciais: O macroprocesso “Alinhar estratégia e processos” foi 
renomeado para “Articular estratégia, processos e abordagem de mudanças”. 
Foi criado o macroprocesso “Selecionar processos estratégicos”. O macropro-
cesso “Gerir orçamento do escritório de processos” não foi incluído, pois esta 
gestão orçamentária é feita de maneira global pelo órgão onde o BPM Office 
está inserido;

• Processos de Ciclo de Vida: Os macroprocessos “Levantar processos” e “Im-
plantar processos” foram renomeados para “Gerenciar levantamento de proces-
sos” e “Gerenciar implantação de processos” respectivamente, pois entendia-se 
uma atuação do BPM Office na gestão dessas iniciativas, mas que elas deveriam 
ser conduzidas por cada uma das áreas, com o apoio dos seus respectivos mul-
tiplicadores. Os macroprocessos “Definir competências” e “Definir riscos” não 
foram incluídos na cadeia de valor do BPM Office da EmpPub por se entender 
que ainda não havia um nível de maturidade adequado para lidar com estes 
elementos;

• Processos de Execução e Monitoramento: não houveram modificações; 
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• Processos de Suporte: as prospecções de técnicas e ferramentas não foram in-
cluídas devido ao estágio inicial do BPM Office, onde as técnicas e ferramentas 
já foram selecionadas e não seriam modificadas a curto ou médio prazo.

 Também foi feita uma análise cruzada entre objetivos e macroprocessos para ga-
rantir que nenhum objetivo do BPM Office deixaria de ser atendido e que todos os ma-
croprocessos satisfaziam a algum propósito.
 Em seguida, cada um dos macroprocessos foi desdobrado em um fluxo de pro-
cessos modelado utilizando a notação EPC (Event Process Chain) (SCHEER, 2000) e a 
ferramenta ARPO, padronizadas pelo BPM Office. Cada um dos fluxos de processos e 
suas respectivas atividades foram descritos. Além disso, os documentos manipulados nas 
atividades realizadas pelo BPM Office tiveram seus templates definidos. Por fim, as novas 
técnicas definidas para serem adotadas no BPM Office também foram documentadas 
através de guias ou procedimentos.

f) Treinamentos: Esta fase compreendia a realização de dois eventos de sensibilização 
sobre a importância da gestão de processos e a abordagem do BPM Office (um para a 
alta direção e outro para os multiplicadores) e dois treinamentos para capacitar a equipe 
do BPM Office e os multiplicadores nos conceitos e técnicas de gestão de processos e na 
metodologia, processos, templates e ferramentas criados para o BPM Office. Houve um 
atraso atribuído à dificuldade de alinhamento com as demais áreas da EmpPub, o que 
acabou requerendo o envolvimento pessoal do patrocinador do projeto para viabilizar 
os eventos. 
 Para a realização dos treinamentos, foram elaborados e aprovados as respectivas 
ementas e planos de aula com a programação dos módulos ao longo dos dias. O material 
de treinamento também foi revisto pela equipe da EmpPub e ajustado de acordo com as 
solicitações. Os treinamentos foram agendados e a participação foi registrada em uma 
lista de presença. Ao final de cada treinamento, houve uma avaliação.

g) Projeto piloto: O objetivo era validar a metodologia de governança e gestão de pro-
cessos proposta para o BPM Office. Os resultados do projeto piloto são importantes para 
que se possa ajustar a metodologia e de fato começar a aplicá-la em projetos reais de BPM 
realizados na EmpPub.
 O projeto piloto foi selecionado após a análise de algumas alternativas de projetos 
possíveis. O projeto piloto, inicialmente previsto para ter uma duração de 6 semanas, 
sofreu um atraso de 2 semanas na elaboração e validação de alguns documentos por 
parte da equipe e também devido à necessidade de levantamento e/ou validação com os 
clientes do projeto.
 Durante a condução do projeto piloto, a metodologia de gestão de processos foi 
aplicada pela própria equipe do BPM Office. A consultoria não realizou as atividades de 
levantamento, modelagem e análise para que a equipe do BPM Office tivesse a oportuni-
dade de praticá-las. Porém, a consultoria acompanhou o andamento das atividades, cole-
tando os feedbacks e consolidando as possíveis necessidades de ajustes da metodologia.
 Com os resultados positivos obtidos advindos do projeto piloto, a direção da 
EmpPub decidiu pela continuidade da implantação do BPM Office e prosseguiu para a 
institucionalização. A institucionalização é o momento em que o funcionamento do BPM 
Office deve ser consolidado e ao mesmo tempo difundido entre as áreas da EmpPub. 
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Esta institucionalização inclui ações de divulgação, implantação de ferramentas de apoio 
(como o portal de processos) e até mesmo exercícios práticos com os multiplicadores 
utilizando projetos (reais ou fictícios) de modelagem de processos. O trabalho de consul-
toria foi concluído. 
 Ao término do estudo de caso, o BPM Office da EmpPub encontrava-se estru-
turado, com uma metodologia de gestão e governança de processos definida, testada e 
ajustada no projeto piloto e com a sua equipe (interna e multiplicadores) capacitada.

4.3     Resultados

 Esta seção discute os principais resultados obtidos durante a execução do caso 
real de implantação do BPM Office da EmpPub, além da demonstração de viabilidade de 
aplicação do método proposto.

a) Condução do Projeto de Implantação do BPM Office
A experiência com a EmpPub indica algumas lições aprendidas sobre a condução do pro-
jeto de implantação que podem ser consideradas de conhecimento comum e não chegam 
a ser surpreendentes, mas cujo cunho prático é relevante para quem está investindo em 
experiências similares.

• Volume de Informações: Os fluxos, descritivos, templates e guias criados para 
o BPM Office representavam um volume de informações muito extenso. A vali-
dação destes documentos somente durante a reunião de entrega não era efetiva, 
pois os documentos exigiam uma leitura prévia. Assim, foi acordado antecipar 
o envio dos documentos para que os participantes já pudessem trazer os seus 
comentários para discussão;

• Calendário de Reuniões: Necessidade de manter um calendário de reuniões 
previamente agendadas com todos os membros da equipe e alinhadas com o 
cronograma do projeto. Desta forma, era possível evitar dificuldades de agenda 
e garantir as validações dos produtos;

• Escopo do Projeto Piloto: O escopo originalmente previsto para o projeto pi-
loto ficou grande, visto que foram selecionados 5 processos de negócio e se 
pretendia praticar 10 macroprocessos do BPM Office. Porém, devido ao tempo 
gasto nas etapas de levantamento de processos, modelagem e análise da situa-
ção atual (AS-IS), não foi possível aplicar os processos relacionados ao TO-BE 
e à execução de processos;

• Acompanhamento do Projeto Piloto: Fundamental para que os membros do 
BPM Office ganhem confiança na execução de suas atividades e se sintam mo-
tivados a exercitá-las por conta própria nos projetos reais do Escritório.

b) Melhorias do Método
A experiência da EmpPub contribuiu com algumas sugestões de melhorias em relação ao 
método proposto:

• Objetivos específicos: Existência de objetivos específicos inerentes ao contexto 
público, que não são tipicamente encontrados em outros BPM Offices. Estes 
objetivos (OBJ14 e OBJ15) já foram apresentados na Seção 4;

• Padronização de Templates: Necessidade de padronização dos templates de 
documentos para que eles mantenham um layout padrão e contribuam com 
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• instruções de preenchimento que auxiliem os usuários;
• Modelo em Rede: A criação de um modelo de atuação dos multiplicadores do 

BPM Office organizados em rede foi uma novidade e um diferencial deste es-
tudo e não estava originalmente previsto no método. Acredita-se que a decisão 
pelo tipo de modelagem centralizada ou descentralizada deva ser observada 
no momento de definição da governança do escritório de processos, podendo 
influenciar a definição dos processos da cadeia de valor. 

c) Evolução do BPM Office da EmpPub
Existem oportunidades futuras de evolução do BPM Office da EmpPub de acordo com o 
crescimento do seu nível de maturidade.

• Manutenção de um Programa de Competência em BPM: Dar continuidade 
aos cursos realizados, através de um programa abrangente de treinamento, para 
que a equipe interna desenvolva as habilidades e conhecimentos necessários 
para apoiar a organização nos projetos de BPM; 

• Plano de Transição para Operação: Planejar a institucionalização do BPM 
Office de forma a operar de maneira contínua e sustentável; 

• Mudança de Alocação da Estrutura: Devido à necessidade de patrocínio, dis-
cutiu-se a necessidade futura de mover a estrutura do escritório diretamente 
para a gestão do Secretário e não mais dentro de uma das subsecretarias;

• Atuação Normativa Futura: Por se tratar de uma organização ainda com pou-
ca atuação na gestão de processos, observou-se nos contatos com as áreas a 
necessidade de o BPM Office atuar de uma forma mais intensa na modelagem 
de processos. Com o aumento do nível de maturidade em BPM e da experiência 
dos multiplicadores, acredita-se que as unidades de negócio serão capazes pro-
gressivamente de conduzir iniciativas de BPM com menos apoio do BPM Offi-
ce, liberando o time do BPM Office para atuar de uma forma mais normativa;

• Novos processos: Podem ser incluídos e implantados os macroprocessos “De-
finir competências” e “Definir riscos” que não foram contemplados no escopo 
inicial.

5        Considerações Finais

 Este trabalho apresentou um método de implantação de BPM Office, contribuin-
do com a estruturação de todas as etapas e artefatos necessários. Assim, como contribui-
ções deste trabalho ele agrega: um passo a passo para implementação de um BPM Office, 
a lista de objetivos típicos de um BPM Office, a cadeia de valor com os macroprocessos 
indicados para um BPM Office, a estrutura organizacional com a divisão de papeis co-
muns a um BPM Office e uma lista de treinamentos indicados.
 A viabilidade do método foi indicada através da sua aplicação bem-sucedida em 
uma empresa real da gestão pública. Os resultados demonstraram que o método resulta 
na estruturação de um BPM Office. Além disso, as lições aprendidas com este estudo de 
caso fornecem insights importantes para empresas interessadas em experiências de im-
plantação de BPM Offices.
 A experiência de aplicação do método com a EmpPub indica: (i) algumas lições 
aprendidas sobre a condução do projeto de implantação que podem ser consideradas de 
conhecimento comum e não chegam a ser surpreendentes, mas cujo cunho prático é re-
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levante para quem está investindo em experiências similares; (ii) sugestões de melhorias 
em relação ao método proposto; (iii) oportunidades futuras de evolução do BPM Office 
da EmpPub de acordo com o crescimento do seu nível de maturidade.
 Entretanto, o método ainda precisa ser validado em outros contextos. Uma pri-
meira validação é aplicá-lo em uma empresa privada para verificar se existem diferenças 
a serem consideradas. Outra possibilidade é retornar à EmpPub após um tempo de fun-
cionamento do BPM Office para verificar se houveram mudanças ou se ocorrem falhas 
ou desafios após a implantação. Desta forma, novas melhorias no método poderiam ser 
capturadas. 
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Resumo: A Segurança Pública da Bahia tem adotado práticas de Gestão por Pro-
cessos com o propósito de oportunizar a transformação de seus processos orga-
nizacionais, de modo a aumentar o valor agregado de seus serviços entregues à 
sociedade. Este estudo objetivou compreender as possíveis contribuições da im-
plantação da Gestão por Processos na Segurança Pública da Bahia. Para alcançar 
esse propósito, foi escolhida uma abordagem quali-quanti e descritiva, lastreada 
em uma pesquisa de campo no Escritório de Processos da Secretaria da Seguran-
ça Pública e em pesquisas bibliográficas, documental e aplicação de questionários 
junto aos integrantes dos cinco Escritórios de Processos do Sistema Estadual de 
Segurança Pública. Os resultados demonstraram a identificação de alguns dos be-
nefícios para a gestão com o gerenciamento de processos de negócio, bem como 
sua aplicabilidade nas ações policiais. Destaca-se que, do apurado, é evidente a 
contribuição da Gestão por Processos para o aprimoramento do desempenho or-
ganizacional da Segurança Pública, especialmente dos processos compartilhados 
pelas forças policiais.

Palavras-chave: Gerenciamento de Processos de Negócio. Gestão por Processos. 
Segurança Pública.

Abstract: Bahia’s Public Security has adopted Process Management practices in or-
der to provide opportunities for the transformation of its organizational processes, 
in order to increase the added value of its services delivered to society. This study 
aimed to understand the possible contributions of the implementation of Process 
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Management in Public Security in Bahia. To achieve this purpose, a quali-quan-
ti and descriptive approach was chosen, based on field research at the Office of 
Processes of the Secretariat of Public Security and on bibliographic, documentary 
research and application of questionnaires among the members of the five Process 
Offices of the System State of Public Security. The results demonstrated the identi-
fication of some of the benefits for management with the management of business 
processes, as well as their applicability in police actions. It is noteworthy that, from 
what has been determined, the contribution of Management by Processes to the 
improvement of the organizational performance of Public Security is evident, es-
pecially of the processes shared by the police forces.

Keywords: Business Process Management. Process management. Public security.

1        Introdução

 Há tempos as organizações têm se dobrado às exigências socais por qualidade 
de produtos e serviços, sob pena de naufragarem no oceano de concorrentes. Não basta 
apenas atender à expectativa do cliente. É necessário superá-la. E essa premissa vem 
impactando fortemente os serviços públicos. Esse segmento se defronta com o mesmo 
desafio e também busca a melhor forma de executar suas ações e entregar valor para seu 
público.
 Nesse cenário, muitas organizações públicas quanto privadas têm encontrado 
amparo nas práticas de gestão orientada por processos. A versatilidade da Gestão por 
Processos é um grande atrativo para as organizações. Com essa tecnologia é possível 
implantar melhorias de processos substanciais com baixo custo financeiro e alta mobili-
zação do servidores. Quando há a disponibilidade de recursos para investimentos, geral-
mente, o retorno está atrelado a grandes saltos de qualidade dentro das organizações.
 Com o propósito de melhorar os serviços ofertados à população baiana, a Segu-
rança Pública da Bahia estabeleceu um modelo de Gestão estratégica sustentada, entre 
outros aspectos, pelo gerenciamento de processos de negócio. Este é o cerne do presente 
estudo, que buscou subsídios para responder ao seguinte problema de pesquisa: em que 
medida a Gestão por Processos pode contribuir para o aprimoramento do desempenho 
da Segurança Pública da Bahia?
 Para a pretendida construção de conhecimento, este trabalho teve por objetivo 
geral compreender as possíveis contribuições da implantação da  Gestão por Processos 
na Segurança Pública da Bahia. Buscou-se, ainda, nesse contexto identificar os elementos 
norteadores de uma gestão organizacional orientada por processos, bem como descrever 
como a Gestão por Processos está inserida na gestão da Segurança Pública da Bahia.
 A realização desta pesquisa foi motivada pela possibilidade deste trabalho trazer 
luz ao tema, principalmente dentro das organizações de segurança pública, e assim pos-
sibilitar o compartilhamento de boas práticas levantadas, suscitando a conscientização 
de dirigentes e servidores da área quanto ao proveito do uso dessa tecnologia de gestão, 
notadamente para o desempenho das ações policiais.
 Para alcance dos objetivos propostos, esta pesquisa se caracterizou como descri-
tiva norteada pelo método indutivo. A realização de pesquisa de campo no Escritório de 
Processos da Secretaria da Segurança Pública permitiu a coleta de dados para concre-
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tização da pesquisa documental, complementar à pesquisa  bibliográfica realizada e ao 
enfoque quali-quanti adotado.

2        Referencial Teórico

 O cenário mundial de constante mudanças e incertezas, acompanhado da ins-
tabilidade econômica de muitos países, ao longo dos últimos anos, vem gerando um 
estado permanente de controle de gastos, controle de consumo de recursos e adaptação. 
E  nesta situação adversa, com frequência, a mudança de cenário só é percebida quando 
a organização tem seu desempenho financeiro afetado. (BROCKE; ROSEMANN, 2013). 
Assim, as empresas públicas e privadas têm caminhado cada vez mais na direção das 
transformações organizacionais lastreadas por mudanças internas comportamentais que 
requeiram um custo de investimento compatível com a atual conjuntura.
 Essa mudança organizacional tem encontrado iluminação nas centelhas das con-
dutas de uma gestão orientada pelos processos de negócio. Este caminho difundido há 
longas datas estabelece a mudança do olhar organizacional para o ambiente externo, cen-
trado no ponto de vista DO cliente em confronto ao foco NO cliente. O professor Sordi 
(SORDI, 2015, p. 20) esclarece:

A busca por soluções eficazes levou as empresas a rever suas estruturas 
organizacionais; passaram a arquitetá-las não mais a partir do agrupa-
mento de atividades a serem executadas, mas sob o ponto de vista do 
cliente. Ocorreu a alteração do foco administrativo, do fluxo de tra-
balho de áreas funcionais para processos de negócios da organização.  

 Esse movimento de mudança organizacional lastreada na abordagem sistêmica, 
resultante, segundo Sordi (2015), da Teoria Geral dos Sistemas (TGS), bem como no 
trabalho de controle estatístico de processos de Shewhart e Deming (BROCKE; RO-
SEMANN, 2013), entre outros, ampliou a percepção da organização como um sistema. 
Assim, permitiu uma análise das organizações mais completa ao considerar também a 
reflexão sobre seu entorno, seu ambiente externo. Segundo Chiavenato (2012, p. 298), 
“O enfoque de sistemas – como uma série de atividades e processos que fazem parte de 
um todo maior – é uma maneira peculiar de olhar o mundo e a nós mesmos”.
 Eis, pois, uma trilha a ser seguida pelas organizações na direção do aprimora-
mento da qualidade de seus serviços ou produtos por meio da melhoria de seus proces-
sos internos,  visando a satisfação dos anseios de seus clientes ou usuários. A gestão por 
processos estabelece “a sinergia entre as áreas, com processos otimizados, padronizados 
e controlados através da gestão desses processos, fortalecendo o relacionamento interde-
partamental”. (CALVACANTI, 2017, p. 9).
 Compreende-se os processos de negócio ou processos organizacionais como um 
conjunto de atividades que empregam os recursos da organização (inputs), para a pro-
dução de um bem ou serviço (outputs), reservados a um público específico (cliente). 
Trata-se de um conjunto de atividades relacionadas de forma sequencial e lógica que 
partindo de uma entrada provida por um fornecedor, produz uma saída, resultante do 
valor agregado desde a entrada, para o cliente. (HARRINGTON, 1997).
 A Gestão por Processos, “ou seja, a gestão orientada ao modo como uma empre-
sa realiza o trabalho para atender as demandas de seus clientes” (JESUS; MACIEIRA, 
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2014, p. 31), destaca-se por estimular a compreensão da organização como um sistema 
integrado de grandes processos de negócios, onde a interoperabilidade efetiva entre suas 
áreas determinará o sucesso ou não de seu desempenho. Para alcance desse propósito é 
imprescindível o comprometimento organizacional com a aplicação de seus recursos em 
seus processos estratégicos, aqueles que fazem girar toda a produção de valor dentro da 
organização. Baldam e outros (BALDAM et al, 2007, p. 34) esclarecem que

A habilidade de para mudar processo passa a ser mais relevante do que 
a habilidade para criá-lo, pois ela gera as condições para que toda a ca-
deia de valor possa ser monitorada [...]. Com BPM, a transformação das 
organizações deixa de ser uma arte imprecisa e de resultados imprevi-
síveis, tornando-se uma disciplina administrativa e de engenharia, com 
indicadores predefinidos, mas alteráveis.

 A adoção de um gerenciamento de processos de negócio (BPM) apresenta bene-
fícios para a organização, para os clientes, para a gerência e para os atores dos proces-
sos. (ASSOCIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS, 
2013) São oportunidades diretas e indiretas que vão desde a definição clara de respon-
sabilidades e acompanhamento de desempenho, passando por um melhor atendimento 
das expectativas dos clientes, da melhoria de planejamento e projeções até uma maior 
segurança e ciência sobre papéis e uma maior contribuição por parte dos atores para os 
resultados da organização. 
 Com uma visão mais ampla, Gart Capote (2012) enfatiza  que BPM “é uma gran-
de mudança de mentalidade, que nasce com os profissionais, permeia as organizações e 
espalha seus resultados por toda a sociedade.” (CAPOTE, 2012, p. 121). E é justamente 
este ponto que atrai as organizações públicas. O BPM se apresenta como uma oportuni-
dade real de potencializar as entregas de valor para os cidadãos, por meio da melhoria de 
seus processos de negócio e, por conseguinte, da  transformação dos serviços públicos.
Há tempos, a revolução silenciosa dos processos organizacionais vem permeando as or-
ganizações públicas. Via de regra associado a implantação de qualidade e indicadores, 
os processos organizacionais entraram na pauta das reformas administrativas do setor 
público. Em 2011, o Governo Federal, por intermédio do Programa Nacional de Gestão 
Pública e Desburocratização (GesPública), lançou o Guia de Gestão de Processos do Go-
verno entendendo que “os processos representam um instrumento que permite aproxi-
mar as diretrizes estratégicas daqueles que executam o trabalho nas instituições públicas, 
permitindo o alcance de objetivos.” (BRASIL, 2014, p. 6).
 O campo da Gestão por Processos não é uma exclusividade da esfera federal. Na 
Bahia, desde 2016, o Sistema Estadual da Segurança Pública (SESP)2  passou a adotar 
essa tecnologia de gestão. O Plano Estratégico do Sistema Estadual da Segurança Pú-
blica 2016 – 2025 (PLANESP), elaborado seguindo a metodologia do Balance Score-
card (BSC), inaugurou as ações relativas ao Gerenciamento de Processos de negócios ao 
apresentar pela primeira vez um Portfólio de Processos Estratégicos. Segundo consta no 
próprio PLANESP 2016 – 2025 (BAHIA, 2017a, p. 83), 

2 O sistema Estadual da Segurança Pública da Bahia é composto pela Secretaria da Segurança Públi-
ca e seus órgãos da administração direta e de assessoria, inclusive o Departamento de Polícia Técnica,  e mais 
os órgãos em regime especial de administração, ou seja, a Polícia Militar da Bahia, a Polícia Civil da Bahia e 
o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, e é responsável pelo planejamento, execução e gestão estratégica da 
Segurança Pública na Bahia. (BAHIA, 2017a)
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definir os processos interfuncionais da organização Segurança Pública 
que agregam valor para a Sociedade foi o ponto de partida, seguido 
pelo estabelecimento de um portfólio de processos estratégicos, sub-
sidiado por projetos de transformação de processos, apostando em 
uma maior produtividade na operação com entrega de maior valor aos 
clientes, buscando “fazer mais e melhor” com os recursos disponíveis.

 Integrante do SESP e órgão mobilizador de sua gestão estratégica, a Secretaria da 
Segurança Pública (SSP) tem como finalidade, de acordo com o Decreto n.o 10.186 de 
20 de dezembro de 2006 (BAHIA, 2006), “formular e executar a política governamental 
destinada à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e patrimônios, 
bem como assegurar os direitos e garantias fundamentais”. A área de atuação do SESP se 
estende por todo o território baiano, em seus 417 municípios. 
 Assim sendo, para a prestação dos serviços públicos de segurança que abran-
gem, entre outros, o policiamento ostensivo nas ruas, a investigação policial, realização 
de perícias, registro de ocorrências policiais e atendimento de urgências, emergências e 
desastres e combate à incêndios, o SESP dispõe de aproximadamente 42.000 servidores 
entre policiais civis e militares, bombeiros militares e servidores civis com formação em 
outras áreas.
 A adoção de boas práticas de gestão por processos pelo SESP foi precedida e ali-
cerçada pelo estabelecimento de cinco escritórios de projetos e processos (EPP). Foram 
implantados, em 2015, um escritório estratégico na Secretaria da Segurança Pública, e 
mais quatro escritórios em cada uma das Instituições de Segurança Pública (ISP), quais 
sejam a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros Militar e o Departamento 
de Polícia Técnica. Essa estruturação teve como propósito o “aumento da eficiência e da 
eficácia na elaboração e gerenciamento de projetos e de processos, bem como na execu-
ção orçamentária e financeira dos órgãos da Segurança Pública”. (BAHIA, 2017a, p. 86) 
 O Escritório estratégico da SSP está alocado na Superintendência de Gestão In-
tegrada da Ação Policial (SIAP), órgão da administração direta da SSP com a finalida-
de de promover a integração das funções e atividades de segurança pública, através de 
planejamento, avaliação e análise das operações policiais. (BAHIA, 2006). É importante 
esclarecer que o SESP adotou um modelo híbrido de escritório de gestão, comumente co-
nhecido como Escritório Estratégico, pois, para além dos processos, contempla as áreas 
de projetos, indicadores estratégicos e desenvolvimento organizacional, conforme revela 
a Portaria n.o 245 (BAHIA, 2015), da SSP, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) 
de 02 de abril de 2015, onde está estabelecida a diretriz para implantação e funcionamen-
to dos aludidos escritórios. Tais órgãos são imprescindíveis para a sustentação das novas 
práticas na área dos processos. Sobre os Escritórios de Processos, Jesus e Macieira (2014) 
asseveram que,

Em essência, tais unidades são uma resposta à necessidade de insti-
tucionalizar a prática de promover melhorias nas rotinas de trabalho, 
de forma sustentável, tornando isso parte do cotidiano das tarefas e, 
ainda, da cultura organizacional. [...] é importante pontuar que o Es-
critório de Processos é um prestador de serviços internos que suporta 
os gestores.

 É muito significativo entender que uma gestão orientada por processos envolve 
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outros aspectos. Está também imbricada à estrutura organizacional na perspectiva de sua 
governança organizacional. Deve-se atentar para a necessidade de existência de um mo-
delo de governança com ênfase em processos, mas que preferencialmente não cause uma 
ruptura no modelo de governança já existente. É desejável que ambos se complementem, 
atentando para otimização e eliminação da estrutura funcional de gestão. (JESUS; MA-
CIEIRA, 2014).
 Para atendimento dessa imprescindibilidade a SSP, por meio da Portaria n.o 719 
(BAHIA, 2017b), publicada no Diário Oficial do Estado de 21 novembro de 2017, ao 
estabelecer as diretrizes para a Gestão de Processos no âmbito do SESP, instituiu o seu 
modelo de governança orientada por processos com seus dois órgãos centrais, além de 
fazer a previsão de papéis e responsabilidades outras, como a figura do Patrocinador de 
Processos e Gerente de Processos.
 O Conselho de Gerenciamento de Processo de Negócio, com a finalidade de “tra-
tar do gerenciamento corporativo de processos e questões de desempenho” (BAHIA, 
2017b), e o Comitê de Processo, destinado a “realizar a avaliação do atendimento dos 
acordos e do alcance de metas relativas aos processos organizacionais” (BAHIA, 2017b), 
foram designados como funções a serem exercidas, respectivamente, pelos Comitê de 
Gestão Estratégica e Comitê de Gestão Integrada para Projetos e Processos Estratégicos, 
órgãos preexistentes no modelo de gestão estratégica adotado pelo SESP. Os dois Conse-
lhos se reúnem mensalmente para avaliação da estratégia.
 Estão assim definidos os ambientes estratégico e tático dentro da orientação por 
processos no SESP. O ambiente operacional como já visto está sob responsabilidade dos 
Escritórios de Projetos e Processos. E com essa incumbência o EPP da SSP tornou públi-
co com a Portaria n.o 446 da SSP, publicada no DOE de 27 de outubro de 2018 (BAHIA, 
2018), aquele que se tornou o primeiro processo estratégico do SESP, estruturado em 
conjunto com as coordenações de processos das ISP, otimizado para o gerenciamento 
de processos de negócio: o processo de tramitação de arma de fogo oficial para perícia. 
Espelhados nesse processo piloto, seguem os processos de reconhecimento facial, pro-
cesso de gestão de multas, processo de atendimento de ocorrências de emergências entre 
outros, segundo informações levantadas junto à coordenação de processos do EPP da 
SSP.

3       Abordagem Metodologica

 Direcionada pelos objetivos estabelecidos, esta pesquisa precisou observar, regis-
trar e descrever a implantação da Gestão por Processos na Segurança Pública, bem como 
dos Escritórios de Projetos e Processos, assim, podendo ser classificada como descritiva. 
As ações desenvolvidas foram norteadas pelo método indutivo.
 Tendo em vista a necessidade de aprofundamento sobre o tema, esta pesquisa 
adotou um enfoque quali-quanti, ampliando a gama de informações coletadas no Es-
critório Estratégico da SSP, local onde foi realizada a pesquisa de campo para coleta de 
dados. Nessa perspectiva, Creswell e Clark (2013), ressaltam a complementariedade que 
pode advir com a combinação de resultados quantitativos e qualitativos, onde um apre-
senta o entendimento mais detalhado que falta ao outro.
 Foram aplicados e respondidos 13 questionários estruturados com perguntas 
abertas e fechadas, enviados por mensagem eletrônica de texto durante o mês de ju-
nho de 2020. Os questionários foram direcionados aos cinco Coordenadores Gerais dos 
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EPP, onde se obteve o alcance de 100% do universo; quatro Coordenadores de Projetos, 
também atingindo a totalidade do universo, considerando que no DPT a coordenação 
de projetos está sendo exercida cumulativamente com a coordenação geral, e, por fim, 
foram obtidas respostas de quatro Coordenadores de Processos, correspondendo a uma 
amostra de 80% do universo de cinco coordenadores de processos tendo em vista todos 
os EPP do SESP.
 Buscando um alinhamento de funções entre os EPP para o estabelecimento da 
amostra, convém registrar que, em razão de ser uma coordenação exclusiva da estru-
tura do EPP/SSP, a coordenação de desenvolvimento organizacional desse EPP não foi 
instada a participar da pesquisa. E mais, também não participou da pesquisa mediante 
questionário a Coordenação de Processos do EPP/SSP por se tratar da função exercida 
atualmente por esta pesquisadora.
 Os dados, primários e secundários, foram obtidos por meio de pesquisas biblio-
gráficas e documentais e de material já publicado, como por exemplo páginas na inter-
net, pesquisas científicas, planos estratégicos da Segurança Pública da Bahia e Diário 
Oficial do Estado, fonte das portarias citadas.

4       Resultados e Discussões

 A Segurança Pública da Bahia investiu na tecnologia de Gestão por Processo como 
um dos alicerces do seu modelo de Gestão Estratégica, como forma de possibilitar uma 
maior integração entre as decisões estratégicas e a otimização de seus processos internos, 
notadamente seus processos estratégicos. Da observação, constatou-se a grandiosidade 
desse desafio, pois tais processos estratégicos correspondem a operações integradas, com 
elevada interoperabilidade entre as ISP e cujo desempenho impactam diretamente na 
estratégia da segurança pública e na entrega de valor para os clientes desta grande orga-
nização, qual seja, a sociedade baiana.
 O processo piloto de Tramitação de arma de fogo oficial para perícia, por exem-
plo, possui como atores a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Departamento de Polícia Téc-
nica e versa sobre o recolhimento, envio e devolução das armas de fogo de propriedade 
do Estado periciadas. Já o processo de Atendimento de ocorrências e urgências envolve 
todas as ISP. Assim, estabelecer a harmonia entre as atividades desses e de outros proces-
sos da segurança pública não parecer ser algo fácil. 
 Todos os questionários enviados foram respondidos, assim, dos 13 respondentes 
38% são Coordenadores gerais dos EPP, ou seja, são os dirigentes dos escritórios do 
SESP. 31% correspondem aos Coordenadores de projetos, os quais têm suas atividades 
impactadas pelo desempenho da ações da Gestão por Processos, posto que os projetos 
trabalhados buscam trazer saltos de qualidade às operações/processos organizacionais. 
Os Coordenadores de Processos correspondem igualmente a 31% dos respondentes. A 
eles cabe a condução e, por vezes, a execução da estratégia para se estabelecer a implan-
tação dessa tecnologia. 
 A maioria absoluta dos respondentes são servidores de carreira da forças poli-
ciais da segurança pública. Entre eles há delegados, peritos, oficiais da PM e do CBM. 
Há também profissionais nomeados em cargos comissionados do Estado para atuarem 
no EPP em razão da sua qualificação técnica. Convém destacar que as Coordenações de 
Processo da PM e da SSP são exercidas por profissionais certificados internacionalmente 
em Gerenciamento de Processos de Negócio (CBPP), pela ABPMP.
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 Partindo da premissa de que todos os que responderam o questionário tem co-
nhecimento sobre as ações de BPM desenvolvidas, ainda que em maior ou menor pro-
fundidade, e objetivando estimular a reflexão sobre as possíveis contribuições da Gestão 
por Processos, particularmente no estabelecimento de papeis e responsabilidades, aos 
respondentes foi questionada a opinião sobre esse aspecto. Por unanimidade, conforme 
apresenta o Gráfico 1, os respondentes consideraram ser muito importante as ações de 
BPM.

Gráfico 1 - Considerando o aspecto de definição de responsabilidades, como você avalia 
as ações de gerenciamento dos processos na segurança pública?

Fonte: elaboração própria baseada nos dados dos questionários aplicados (2020)

 Assim, embora cada coordenação do EPP tenha uma realidade própria de atua-
ção de acordo com suas atribuições, há uma congruência de percepção sobre o benefício 
advindo de uma definição clara de responsabilidade gerada pela transformação dos pro-
cessos de negócio. Especialmente na Segurança Pública onde o tempo-resposta é muitas 
vezes um fator crítico para o sucesso das ações, a definição clara de responsabilidades 
pode gerar ações rápidas de correção de rumos. Sobre esse aspecto, no campo do ques-
tionário destinado à livre manifestação sobre o tema, um dos respondentes, atuante em 
uma das coordenações de projetos, declarou que

Uma comunicação falha e uma definição pouco clara de papéis e res-
ponsabilidades só contribuem para o mau desempenho da Organi-
zação. Com o uso da Gestão por Processos esses gargalos podem ser 
superados e, desta forma, conduzir a Organização melhoria do seu de-
sempenho e de seus resultados. (Respondente 1, 2020)

 Os impactos de um gerenciamento profissional de processos no desempenho or-
ganizacional podem ser avaliados por meio do acompanhamento dos indicadores de 
processos estabelecidos. Este ponto fora abordado através da seguinte pergunta: o quan-
to você concorda com a seguinte afirmação “O acompanhamento de desempenho dos 
processos organizacionais da Segurança Pública permitem respostas mais rápidas a des-
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vios com base no monitoramento dos indicadores dos processos.” Como se observa no 
Gráfico 2, a totalidade concorda com a afirmação em alguma medida.

Gráfico 2 - O acompanhamento de desempenho dos processos organizacionais da Segu-
rança Pública permite respostas mais rápidas a desvios com base no monitoramento dos 
indicadores dos processos.

Fonte: elaboração própria baseada nos dados dos questionários aplicados (2020)

 Como se vê, a grande maioria (71%) concordou plenamente com a afirmação. 
Acrescentando os 23% restantes que concordaram em parte é possível inferir que há um 
entendimento por parte dos integrantes dos EPP a respeito da contribuição da Gestão 
por Processo para o monitoramento ágil da estratégia. O modelo adotado pelo SESP 
de Escritório Estratégico com as áreas de projetos, processos e indicadores trabalhando 
integradas e orientadas à estratégia pode se apresentar como um dos fatores geradores 
desse raciocínio organizacional. 
 Nesse cenário, há que se destacar igualmente que a existência de uma governança 
sólida de Processos na Segurança Pública também pode ser considerada como um fator 
ocasionador de um modelo mental assertivo sobre a agilidade na tomada de decisões 
baseadas no monitoramento de processos. As reuniões de avaliação da estratégia são o 
ambiente para essas decisões. O Respondente 2 do questionário, de uma Coordenação 
Geral dos EPP, declarou que a “gestão por processos na segurança pública é crucial no 
desenvolvimento das atividades institucionais e para detectamos as necessidades de mu-
danças para que se possa oferecer serviços mais eficientes e eficaz a sociedade.”
 Outro aspecto investigado nesta pesquisa diz respeito aos efeitos da transforma-
ção dos processos no desempenho institucional. Assim, uma reflexão sobre os possíveis 
ganhos com a ampliação da melhoria de processos foi estimulada por meio da seguinte 
pergunta: a ampliação da transformação dos processos organizacionais da segurança pú-
blica poderia contribuir para o aumento da eficiência e eficácia operacional, na medida 
em que a melhoria de processos gera otimização de recurso, uniformiza o uso de ferra-
mentas e técnicas e substitui o conhecimento tácito pelo conhecimento institucional?
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Gráfico 3 - A ampliação da transformação dos processos organizacionais da segurança 
pública poderia contribuir para o aumento da eficiência e eficácia operacional?

Fonte: elaboração própria baseada nos dados dos questionários aplicados (2020)

 Como se observa no Gráfico 3, não houve hesitação quanto aos benefícios or-
ganizacionais da transformação dos processos, uma vez que a totalidade respondeu 
positivamente ao questionamento. Com efeito, as atividades de Segurança Pública são 
conhecidas por serem sustentadas por métodos, protocolos e normas específicos e bem 
definidos. Sendo essas práticas recorrentes na Gestão por Processos, associá-las a ganhos 
operacionais seria presumível. Nesse viés, o Respondente 3, de outra Coordenação Ge-
ral, declarou que 

É de suma importância o monitoramento dos procedimentos policiais 
para criação de protocolos que visem o aperfeiçoamento dos métodos 
e padronização da atuação. Sempre visando melhorar e tornar eficaz 
para a finalidade policial.

 Observa-se a existência de uma correlação entre as práticas da Gestão por Pro-
cessos e as demandas gerenciais na área da segurança Púbica por parte dos respondentes. 
O Respondente 4, de outra Coordenação de Projetos, asseverou que “a gestão por pro-
cessos é ferramenta fundamental para o alcance da qualidade e da efetividade das ações 
organizacionais”. Evidencia-se, assim, que a visão sobre BPM entre os integrantes dos 
EPP como um instrumento de transformação organizacional está consolidada. 
 Contudo, o Respondente 5, de uma das Coordenações de Processos, externou 
o grande desafio que é ampliar essa mesma concepção para as organizações como um 
todo, pois, segundo ele, há momentos em que falta patrocínio para efetivação de resulta-
dos na área dos processos, bem como há ocasiões em que as ações de gerenciamento de 
processos se defrontam com a cultura do “jeitinho” e do empirismo ainda encontradas 
nas organizações.
 Por tudo exposto, depreende-se que a Gestão por Processos, para além dos bene-
fícios já identificados, encontra apoio dos integrantes dos EPP e, principalmente, de seus 
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Coordenadores Gerais, em face de suas declarações aqui evidenciadas. Este patrocínio é 
de fundamental importância para a expansão das ações que possibilitem uma condução 
da Segurança Pública por meio do acompanhamento de seus processos.

5       Considerações Finais

 As noções elementares apresentadas no presente estudo propiciaram uma análise 
sobre as contribuições da implantação da Gestão por Processos na Segurança Pública da 
Bahia. Para além disso, também permitiu, por meio de uma pesquisa de campo, retratar 
como esse modelo de gestão está estruturado na administração da Segurança Pública, 
tendo em conta os elementos norteadores de uma gestão organizacional orientada por 
processos.
 De modo geral, as práticas de gestão por processos possibilitam uma ininterrupta 
busca pelo alinhamento organizacional entre a estratégia e a operação. Isto é possível 
devido ao acompanhamento rotineiro do desempenho dos processos organizacionais, o 
qual favorece a tomada de decisão de forma ágil, notadamente para retoque de rumos. 
Seja pela definição clara de responsabilidades e papéis ou pela contribuição concreta na 
padronização da atuação policial, entre outros benefícios, por intermédio da transfor-
mação de processos, o gerenciamento de processos de negócio encontrou terreno fértil 
na segurança pública. Sua eclosão foi conduzida e sustentada pela instituição de cinco 
escritórios de processos e pela governança de processos estabelecida no Sistema Estadual 
de Segurança Pública, convergente à governança estratégica já existente. 
 A aplicação de questionário com perguntas aberta e fechadas junto aos integran-
tes dos escritórios de projetos e processos permitiu confrontar a pesquisa bibliográfica 
e documental com a opinião dos executores da estratégia de processos na organização, 
como demonstram os três gráficos apresentados neste estudo, encorpando assim, o al-
cance dos objetivos propostos.
 Dada à importância do assunto, impõe-se o desenvolvimento de ações que permi-
tam a ampliação da compreensão institucional sobre a importância, benefícios e outras 
contribuições do gerenciamento de processos na Segurança Pública, de forma a propi-
ciar a potencialização das atividades de transformação dos processos, com o aumento de 
patrocínio e de pessoas capacitadas e afinadas com o propósito de uma gestão orientada 
por processos.
 À luz do exposto, é evidente a contribuição da Gestão por Processos para o apri-
moramento do desempenho organizacional da Segurança Pública, especialmente nos 
processos compartilhados pelas forças policiais que requerem sintonia de atividades, 
definição clara de responsabilidades, otimização dos recursos empregados e, principal-
mente, arranjos institucionais prévios. 
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Resumo: As organizações da atualidade estão ávidas por se manterem competiti-
vas no mercado globalizado. Neste sentido, o interesse pela integração de sistemas 
de gestão diferentes com bases semelhantes e pontos em comum tem crescido nos 
últimos anos, já que as organizações conseguem compreender que integrá-los po-
derá ser um diferencial competitivo. À luz do exposto, este artigo tem como objeti-
vo propor uma metodologia para implementação de Sistemas de Gestão Integrados 
(SGI) que possa auxiliar as organizações no alcance de resultados sustentáveis. Para 
isso, foi realizada uma pesquisa de natureza aplicada, com abordagem qualitativa, 
procedimentos técnicos bibliográficos, Pesquisa-Ação-Participante (PAP), na qual 
se realizou uma análise comparativa das vantagens da implementação de um SGI 
utilizando-se a metodologia de medição e gestão de desempenho Balanced Sco-
recard (BSC),  sendo possível comprovar que a implementação de um SGI pode 
ser uma importante fonte de vantagem competitiva, socioambientalmente correta, 
deveras importante à geração de valor para as partes interessadas.

Palavras-chave: Sistemas de Gestão, Sistemas de Gestão Integrados, Metodologia 
de Implementação de Sistemas de Gestão, Resultados Sustentáveis, Sustentabilida-
de.  

Abstract: Organizations today are eager to remain competitive in the globalized 
market. In this sense, the interest in integrating different management systems with 
similar bases and points in common has grown in recent years, since organizations 
are able to understand that integrating them could be a competitive advantage. In 
light of the above, this article aims to propose a methodology for the implemen-
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tation of Integrated Management Systems (IMS) that can help organizations to 
achieve sustainable results. To this end, a research of applied nature was conduc-
ted, with a qualitative approach, bibliographic technical procedures, and Participa-
tory Action Research (PAR), in which a comparative analysis of the advantages of 
implementing an IMS using the Balanced Scorecard (BSC) performance measure-
ment and management methodology was conducted.

Keywords: Management Systems. Integrated Management Systems. Management 
System Implementation Methodology. Sustainable Results. Sustainability.  

1       Introdução

 A Revolução Industrial, iniciada na segunda metade do século XVIII, na Inglater-
ra, foi a grande responsável pelos movimentos que ocasionariam o aumento populacio-
nal e o desenvolvimento tecnológico atualmente conhecidos, já que iniciaram grandes 
alterações nos âmbitos: político, econômico, ambiental e social dos seres humanos e das 
organizações, resultando, no decorrer dos anos, em um aumento considerável do consu-
mo de bens e serviços, que fazem com que, consequentemente, os produtos e os proces-
sos envelheçam e sejam substituídos mais rapidamente, aumentando a competição entre 
as organizações e proporcionando a multiplicação de mercados e negócios, através de 
um fenômeno chamado globalização.
 Este cenário modificou consideravelmente a Visão de Futuro do Negócio dos se-
res humanos, que nos últimos anos tornaram-se consumidores mais conscientes e exi-
gentes com as organizações fornecedoras de produtos e serviços. Estas,  por sua vez, 
passaram a se preocupar mais com suas ações sobre o meio ambiente e a sociedade, e 
com o desenvolvimento sustentável, tanto do habitat humano, como de si próprias, ou 
seja, passaram a buscar alternativas economicamente viáveis, ambientalmente corretas 
e socialmente justas de satisfazer suas necessidades do presente e alcançar sua Visão de 
Futuro do Negócio sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas 
necessidades (UNITED NATIONS DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL 
AFFAIRS – DESA, 1987). Assim, as organizações da atualidade sabem que precisam ser 
cada dia mais competitivas, ou seja, precisam ser mais eficazes e entregar maior valor 
agregado aos seus clientes de forma sustentável, tornando-se melhores que seus concor-
rentes, o que lhes trará vantagens no mercado globalizado.
 Neste contexto, a adoção de Sistemas de Gestão Integrados (SGI’s) tem desperta-
do cada vez mais o interesse das organizações que desejam estabelecer uma relação ética 
e transparente com as partes interessadas com as quais se relaciona (acionistas, clientes, 
comunidade, fornecedores e colaboradores), já que apregoa o estabelecimento, a docu-
mentação, a implementação, a manutenção e a melhoria contínua de práticas que: ma-
ximizem o desempenho organizacional, reduzindo desperdícios, retrabalhos e refugos 
durante todas as etapas do processo; auxiliem no controle e na mitigação dos aspectos e 
impactos ambientais e sociais e dos perigos e riscos de Segurança e Saúde no Trabalho 
(SST); preservem os recursos ambientais e culturais (ar, água, solo, flora, fauna, seres 
vivos e suas inter-relações) para as gerações futuras; impulsionem o desenvolvimento 
sustentável da sociedade, respeitando a diversidade e promovendo a redução das desi-
gualdades sociais. (MCDONALD, 2009).
 Karapetrovic e Casadesu’s (2009) afirmam que os Sistemas de Gestão (SG), no 
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idioma inglês: Management System (MS), são descritos nas normas ABNT NBR ISO 
9001:2015 (ABNT, 2015), ABNT NBR ISO 14001:2015 (ABNT, 2015), ABNT NBR ISO 
45001:2018 (ABNT, 2018b), ABNT NBR 16001:2012 (ABNT, 2012) AS/NZS 4581:1999 
(AS/NZS, 1999) e PAS 99:2006 (RISK, 2006) e BS 8900:2006 (BRITISH STANDARDS 
INSTITUTION – BSI, 2006) e no Modelo de Excelência da Gestão® – MEG (FNQ, 
2009).
 Tais Sistemas de Gestão  podem ser implementados de forma separada ou inte-
grada, e quando implementados de forma integrada podem conectar propósitos como: 
Gestão da Qualidade (SGQ), em inglês: Quality Management - QM); Gestão Ambiental 
(SGA) , em inglês: Environmental Management - EM); Gestão da Segurança e Saúde no 
Trabalho (SGSST), em inglês: Health and Safety Management - HSM); Gestão da Res-
ponsabilidade Social (SGRS), em inglês: Corporate Social Responsibility – CSRM; Ges-
tão da Segurança da Informação (SGSI) (em inglês Information Security – ISM); Gestão 
para Segurança de Alimentos (SGSA), em inglês: Food Safety - FSMS; Gestão Financeira 
(SGF), Gestão de Recursos Humanos (SGRH) e de Gestão de Informações (SGI). Esta 
integração tem sido cada dia mais comum nos diversos tipos de organizações empresa-
riais, pois há compatibilidade entre alguns requisitos estabelecidos por estas normas, já 
que todas elas possuem base nos 08 (oito) princípios da qualidade e no ciclo de melhoria 
contínua do método PDCA: Plan – Planejar, Do – Executar, Check – Verificar e Act – 
Agir descritos na ABNT NBR ISO 9000:2005. (ABNT, 2005)
 Assim, o objetivo geral deste artigo é propor uma metodologia que proporcione 
às organizações uma Visão de Futuro do Negócio sistêmica e as auxilie no alcance de re-
sultados sustentáveis. E como objetivo específico comprovar que a implementação de um 
SGI pode ser uma importante fonte de vantagem competitiva socioambientalmente cor-
reta, crucial à geração de valor para as partes interessadas. Para isso, foi realizada análise 
comparativa das vantagens da implementação de um SGI, utilizando-se a metodologia 
de medição e gestão de desempenho Balanced Scorecard (BSC)–proposto por Kaplan e 
Norton (1997).
 Na Seção 2, é descrita a metodologia de pesquisa que norteou este estudo. Na Se-
ção 3, é apresentado um resumo da revisão da literatura realizada sobre os Sistemas Inte-
grados de Gestão. A Seção 4 apresenta a proposta de metodologia para a implementação 
de Sistemas de Gestão integrados e na Seção 5 são feitas as considerações finais sobre este 
estudo.

2      Metologia de Pesquisa

 Para alcançar os objetivos geral e específico descritos na introdução deste artigo, 
realizou-se uma pesquisa de natureza aplicada; com abordagem qualitativa (GIL, 1989, 
apud GURGACZ; NASCIMENTO, 2007) e; procedimentos técnicos: 

• bibliográficos em livros, artigos técnicos, publicações como jornais e revistas, 
impressos diversos e pesquisa na Internet. (SILVA; MENEZES, 2001).

• de Pesquisa-Ação-Participante (PAP), tendo em vista que houve cooperação e 
participação da pesquisadora na resolução do problema, através de ações pla-
nejadas, de caráter social, educacional e técnico (GIL, 2008), por meio da qual 
procurou-se resolver um problema coletivo (THIOLLENT, 2002) apresentan-
do-se uma proposta de metodologia para implementação de SGI’s que auxilie 
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as organizações a alinharem estratégias e processos.

 Em relação às fases ou etapas utilizadas para realização da coleta de dados, a 
pesquisa foi subdividida em 07 (sete) etapas: a) análise das necessidades organizacionais 
referentes a implementação de SGI que tivessem potencial para pesquisa e elaboração do 
projeto de pesquisa, através de observação direta intensiva assistemática (MARCONI; 
LAKATO, 2007); b) pesquisa documental e de literatura referente ao tema de estudo 
(SEVERINO, 2007); c) pesquisa e seleção de uma organização interessada na implemen-
tação da metodologia para realização do estudo de caso; d) pesquisa de campo de abor-
dagem quantitativa-descritiva e exploratória; e) coleta das observações e; f) formulação 
das alterações necessárias para melhoria da proposta.

3      Sistemas Integrados de Gestão

 De acordo com a International Organization for Standardization (ISO) (2009) 
um Sistema de Gestão (SG) ajuda a garantir que todos “farão as coisas” da maneira esta-
belecida pela organização, de forma ordenada e estruturada.  Isto significa que o tempo, 
o dinheiro e outros recursos serão utilizados de forma eficiente, já que ficará claro: quem 
é o responsável, o que deve ser feito, quando, como, porque e onde. Por esse ângulo, 
segundo Ribeiro Neto, et. al. (2008) a implementação de vários SG’s deu origem a uma 
nova realidade, uma vez que à medida que as organizações implementam estes sistemas 
de forma separada, aumenta a necessidade de se desenvolver um sistema que integre os 
elementos comuns e torne um sistema único, facilitando sua gestão.
 De acordo com Chaib (2005) e Labodová (2003) é possível observar que a inte-
gração dos SG apresentados na Introdução atendem plenamente aos requisitos sugeridos 
por Cerqueira (2007) que afirma que para ser sustentável,  uma organização deve ser 
capaz de: 

• mapear com clareza seus cenários de atuação, sejam eles internos ou externos, 
a fim de identificar os requisitos que devem ser atendidos; 

• traduzir estes requisitos em informações que possam ser utilizadas durante a 
tomada de decisão, a fim de mitigar a ocorrência de não conformidades reais e 
potenciais; 

• estabelecer políticas, objetivos e programas passíveis de serem mensurados, 
que contribuam com o alcance das estratégias planejadas;

• planejar de forma preventiva todas as ações, sejam elas rotineiras ou não, a fim 
de assegurar o sucesso no atendimento aos requisitos identificados;

• implementar padrões, provendo recursos necessários, sejam eles financeiros, 
humanos ou tecnológicos; 

• medir, monitorar e analisar os resultados atingidos, a fim de implementar ações 
preditivas, preventivas, corretivas e reativas, quando aplicável; 

• melhorar continuamente seu desempenho, de forma eficaz e eficiente. 

 Segundo Chaib (2005) e Labodová (2003) a integração dos SG acontece porque 
eles: tem base no ciclo de melhoria contínua do PDCA; adotam os princípios da quali-
dade; partem da premissa de que deve-se: estabelecer uma política de gestão; realizar um 
planejamento; implementar e operacionalizar o SG; avaliar seu desempenho; implemen-
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tar melhorias; analisar criticamente o SG em intervalos planejados.
 Entretanto, de acordo com Cerqueira (2007) integrar os SG’s é um grande desafio 
para as organizações, já que esta integração não deve se limitar ao tratamento conjunto 
dos requisitos normativos em um mesmo documento ou a realização de auditorias em 
um mesmo momento. Uma integração deve considerar a sinergia de cada requisito, as-
sim como o foco no cliente, no meio ambiente, na saúde, na segurança, na responsabili-
dade social e na própria organização, que deve ser equilibrada, visando a identificação e 
o atendimento dos requisitos estabelecidos pelas partes interessadas.
 Já Ribeiro Neto et al. (2008) afirmam que a manutenção de iniciativas isoladas 
pode levar a conflitos, desperdício de recursos e questionamentos sobre o valor de se 
manterem tais SG, enquanto que a implementação de um SGI tem permitido integrar os 
processos de qualidade, os ambientais, os de SST e os de responsabilidade social, entre 
outros, trazendo como benefícios: redução de custos, duplicidades e burocracia e con-
flitos do sistema; economia de tempo da alta administração; abordagem holística para o 
gerenciamento dos riscos e oportunidades organizacionais; melhoria da comunicação; 
melhoria do desempenho organizacional. 
 De Cicco (2004) por sua vez acrescenta aos benefícios acima, as vantagens re-
latadas pelas organizações que participaram de uma pesquisa realizada pelo Centro da 
Qualidade, Segurança e Produtividade (QSP), na qual verificou-se que 14% das orga-
nizações participantes da pesquisa consideram que a melhoria na gestão de processos é 
o principal benefício do SGI, enquanto que 13% consideram que tal sistema permite a 
realização de análises críticas pela direção mais eficazes. Assim, dada a importância do 
assunto, alguns autores têm proposto modelos, roteiros e metodologias para implemen-
tação de SGI.

4      Proposta de Metodologia para Implementação de Sistemas de Gestão In-
tegrados

 À luz do exposto no item 3, a metodologia proposta neste artigo considerou os 
pontos comuns, os pontos fortes, e as oportunidades de melhoria dos modelos, roteiros e 
metodologias propostas por Ribeiro Neto et al. (2008), Cerqueira (2007), Chaib (2005), 
De Cicco (2000) e Ruella e Lima (s.d.), assim como os princípios da qualidade e o ciclo 
de melhoria contínua do PDCA.
 Assim, a Figura 1 apresenta uma proposta de integração entre 04 (quatro) sis-
temas distintos, denominados SG1, SG2, SG3, SG4 e MEG como “pano de fundo”, e 
apregoa que para alcançar resultados sustentáveis, a “Liderança” deve tomar “Decisões 
Baseadas em Evidências”, buscando a “Melhoria” por meio do “Planejamento”, da “Exe-
cução”, da “Verificação” e da “Implementação de Ações Corretivas” que tenham como 
base a “Abordagem de Processos” focada na: identificação, atendimento, superação das 
expectativas e gestão de relacionamento junto às partes interessadas (clientes, acionistas e 
sociedade), bem como no engajamento das pessoas.
 A Figura 1 foi desenvolvida com o intuito de representar a metodologia proposta 
neste artigo e demonstra a compatibilidade existente entre alguns requisitos estabelecidos 
por 04 (quatro) normas distintas de SG’s, entre as quais as citadas  na introdução, que fo-
ram utilizadas no desenvolvimento desta metodologia, já que a organização não precisa se 
ater a quantidade de sistemas que deseja implementar de forma integrada, mas aos pontos 



BPM Scientific Magazine, Brasília, a. 1, n. 1, jan./dez. 2020 42

comuns existentes entre eles.

Figura 1 - Metodologia para implementação de SGI’s

Fonte: A autora

 Assim, a metodologia proposta nesta pesquisa pode ser adotada por qualquer 
organização, independentemente de seu estilo de gestão, de ela já possuir algum SG im-
plementado, ou de desejar iniciar um processo de implementação, de apenas um SG ou 
de um SGI completo ou parcial, já que esta metodologia pode ajudar as organizações em 
todas as etapas de implementação, dando embasamento para que a liderança executiva 
decida por onde começar para que possa alcançar de sua Visão de Futuro. Para tanto, 
essa metodologia:

• tem como objetivo auxiliar as organizações tanto na implementação, como na 
inclusão de outra norma de SG num SGI;

• surgiu da necessidade prática identificada pelos pesquisadora;
• foi dividida em 04 (quatro) fases (primeiro nível de numeração alfanumérica), 

06 (seis) etapas (primeiro nível de numeração numérica) e 18 (dezoito) ativi-
dades (segundo nível de numeração numérica) de forma a manter conceitos 
validados por especialistas do assunto, aproveitando os pontos comuns e as 
oportunidades de melhoria das metodologias estudadas, otimizando os pontos 
fortes e mitigando os pontos fracos. 

1. Fase 1 – Planejamento (P): fase que contempla as etapas de diagnóstico inicial e 
elaboração do planejamento estratégico da organização, sendo este o primeiro diferencial 
da metodologia em relação as demais existentes, uma vez que tem o intuito de alinhar o 
SGI com as estratégias da organização. Foi subdividia em 02 (duas) etapas identificadas 
como P1 e P2, sendo que a Etapa P2 contém 11 atividades numeradas de P.2.1 a P.2.11:



BPM Scientific Magazine, Brasília, a. 1, n. 1, jan./dez. 2020 43

• P.1. Diagnóstico inicial: antes de fazer a integração dos sistemas é necessário 
conhecer quais são os pontos fortes e fracos, as oportunidades e as ameaças 
inerentes a organização. Para tanto, é necessário fazer uma avaliação da orga-
nização com relação ao tema, a fim de verificar: suas operações, seus aspectos e 
impactos ambientais e sociais, seus perigos e riscos de SST, seus riscos e opor-
tunidades organizacionais, os impactos de seus produtos e serviços e como a 
sustentabilidade será definida.

• P.2. Planejamento estratégico: nesta etapa a organização deverá realizar seu pla-
nejamento estratégico, levando em consideração o diagnóstico realizado ante-
riormente, estabelecendo uma posição única e valiosa, que envolva seu “olhar” 
para os clientes, para o mercado onde está inserida, e para si, a fim de entender 
suas oportunidades e ameaças, suas forças e fraquezas e poder alcançar sua Vi-
são de Futuro do Negócio, com base em sua Missão e em seus Valores:

• P.2.1. Definição e capacitação à equipe de trabalho: a liderança execu-
tiva deve se mobilizar para conquistar o patrocínio da alta administração, a 
fim de que a organização possa alcançar uma cultura de desempenho, sendo 
que, para que isto aconteça, entre os papéis que devem ser exercidos pelos 
líderes estão: criar o clima para a mudança; motivar a organização; mostrar 
a necessidade da mudança; criar a equipe de líderes; quebrar as barreiras 
funcionais. Desta forma, entende-se que a equipe de trabalho deve ser capa-
citada de forma que tanto entenda a importância da realização das atividades 
que compõe a etapa de planejamento estratégico, como que conheça as ferra-
mentas que possam ser utilizadas para realizá-las.

• P.2.2.  Análise SWOT: a realização da análise de cenários auxiliará a 
organização na identificação de suas Forças (Strengths) e Fraquezas (We-
aknesses) do ambiente interno e de suas Oportunidades (Opportunities) e 
Ameaças (Threats) do ambiente externo, sendo, portanto muito importante 
que os colaboradores que participarem do planejamento estratégico reali-
zem pesquisas de panoramas nacionais e internacionais, considerando todos 
os possíveis cenários, inclusos os relacionados aos requisitos legais e outros 
aplicáveis a organização.

• P.2.3.  Definição/ revisão da Missão: é de fundamental importância que 
após realizar as atividades anteriores, a organização defina e/ ou revise sua 
Missão, já que é nela que a organização traduz sua essência, sua razão de 
existir. Ela deve abranger o propósito básico da organização e os valores que 
pretende agregar aos elementos com os quais interage.

• P.2.4.  Definição/ revisão da Visão de Futuro do Negócio: da mesma for-
ma, a organização deve definir/ revisar sua Visão de Futuro do Negócio, ou 
seja, o que ela deseja para o futuro, com base no que identificou em seu pla-
nejamento estratégico e em sua Missão.

• P.2.5. Definição/ revisão dos Valores: os Valores descrevem as crenças da or-
ganização, aquilo no qual ela acredita e do qual ela “não abre mão”. Eles são 
essenciais para que as pessoas que nela trabalham saibam como agir em dife-
rentes situações do dia-a-dia e, portanto, devem ser reavaliados sempre que 
um ciclo de planejamento estratégico for concluído.

• P.2.6. Definição/ revisão do Código de Ética: o Código de Ética de uma orga-
nização estabelece as diretrizes e normas de conduta que devem ser adotados 
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• pelos colaboradores da organização, com base nos Valores por ela estabele-
cidos.

• P.2.7. Definição/ revisão da Política do SGI: destarte, é importante que a or-
ganização defina/ revise sua Política, com base nas atividades realizadas an-
teriormente e nos sistemas que deseja implementar, a fim de formalizar as 
intenções e diretrizes globais estabelecidas pela alta administração e fornecer 
uma estrutura para que os objetivos sejam analisados criticamente. 

• P.2.8. Definição/ revisão dos objetivos estratégicos, indicadores, metas e ini-
ciativas: a liderança executiva deve traduzir a estratégia estabelecida pela or-
ganização em objetivos (o que a estratégia deve atingir), indicadores (padrão 
utilizado para avaliar e comunicar um desempenho alcançado frente a um 
resultado esperado), metas (o nível de desempenho ou a taxa de melhoria 
requerida) e iniciativas organizacionais (programas e/ ou ações necessárias 
ao atendimento dos resultados), a fim de que os recursos necessários sejam 
eles humanos, financeiros e/ ou tecnológicos possam ser adequadamente 
provisionados.

• P.2.9. Elaboração do “Mapa Estratégico” e proposta de valor: nesta etapa de-
ve-se elaborar o “Mapa Estratégico” de forma a refletir o equilíbrio entre os 
objetivos de curto e longo prazo, entre os indicadores de tendências e de 
resultados e entre as perspectivas interna e externa de desempenho, já que 
permite, a partir de uma Visão de Futuro do Negócio integrada e balanceada, 
a definição de estratégias claras, com objetivos, indicadores, metas e inicia-
tivas a elas vinculadas. Assim, o “Mapa Estratégico” deve refletir o diagrama 
formado pelo conjunto de objetivos estratégicos, dispostos nas 04 (quatro) 
perspectivas do BSC, ligados por relações de causa e efeito, numa forma bas-
tante simples e objetiva de descrever as estratégias da organização.

• P.2.10. Identificação dos fatores críticos de sucesso para alcançar as estraté-
gias: os Fatores Críticos de Sucesso (FCS) mobilizam a liderança na comu-
nicação da estratégia, já que ajudam a organização a entender o que é crítico 
para alcançar os objetivos estratégicos por ela estabelecidos, pois são uma 
poderosa ferramenta para suportar o processo de detalhamento/ tradução 
dos objetivos estratégicos em processos operacionais, permitindo que as pes-
soas e/ ou grupos identifiquem, com maior facilidade a sua, e a contribuição 
das suas atividades e/ ou processos no alcance das estratégias. Desta forma, 
é muito importante que durante sua elaboração seja esquematizado como 
cada fator crítico influenciará determinada estratégia numa relação de causa 
e efeito.

• P.2.11. Comunicação: as normas estudadas estabelecem que a alta adminis-
tração deve assegurar que sejam estabelecidos, na organização os processos 
de comunicação apropriados e que seja realizada a comunicação relativa à 
eficácia do SG.

2. Fase 2 – Execução (E): fase que contempla as etapas referentes à implementação 
do SGI em si, sendo seu diferencial quando comparada as demais metodologias, um 
minucioso detalhamento em relação à definição da Cadeia de Valor, ao mapeamento 
dos processos organizacionais na situação atual (AS-IS), análise, desenho do processo 
futuro (TO-BE) e estabelecimento de indicadores de desempenho. Essa etapa também 
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contempla a identificação dos aspectos e dos impactos ambientais e sociais, dos perigos 
e riscos de SST, previstos nas normas de referência, bem como os riscos e oportunidades 
organizacionais aplicáveis. Ela foi subdividida em 02 (duas) etapas identificadas por E3 
e E4, sendo a Etapa 3.1 subdividida em 03 (três) atividades numeradas de E3.1 a E3.3. 

• E.3. Mapeamento de processos: é de suma importância que a organização adote 
uma abordagem de processos para o desenvolvimento, a implementação e a 
melhoria da eficácia de um SG, a fim de aumentar a satisfação das partes inte-
ressadas, através do atendimento de seus requisitos:

• E.3.1. Identificação, mapeamento, estabelecimento dos objetivos, indicado-
res, metas, planos de ação, pontos de medição e monitoramento e melho-
ramento contínuo dos processos: o gerenciamento de processos auxilia as 
organizações na busca da melhoria contínua, já que resulta na evolução da 
qualidade de produtos e serviços. No entanto, a gestão de processos requer 
o envolvimento de todos os colaboradores e áreas da organização, sendo seu 
tempo médio de implantação de dois anos e meio devido a necessidade de 
mudança cultural.

• E.3.2.  Estabelecimento de “Painéis de Gestão”: os “Painéis de Gestão” 
(em inglês, Performance Management System – PMS) são uma poderosa 
ferramenta que permite visualizar e verificar o estado de determinados in-
dicadores chave do negócio, já que devido à sua alta integração e flexibilida-
de apresentam a informação de forma resumida, permitindo descer ao nível 
operacional da informação, sendo possível aos usuários efetuarem análises 
detalhadas, permitindo-lhes um maior conhecimento dos processos da orga-
nização, sendo necessário para tanto, que em cada painel sejam relacionados 
os indicadores estratégicos, táticos e operacionais, de forma que seja possível 
visualizar a influência de um no outro.

• E.3.3.  Realização de treinamentos de sensibilização: uma organização 
somente pode atingir a excelência quando dá vazão a todo o potencial de 
cada indivíduo dentro dela, assim é de suma importância que ela estimule a 
criatividade de seus colaboradores, proporcionando-lhes um elevado grau de 
autovalorização e orgulho pessoal.

• E.4. Elaboração do manual do SGI: solicita-se que a organização implemente 
um manual integrado para o SGI, no qual deverão ser inclusos: o escopo do 
SGI, incluindo detalhes e justificativas para quaisquer exclusões; os procedi-
mentos documentados estabelecidos para o GI, ou referência a eles, e interação 
entre os processos da organização.

3. Fase 3 – Verificação (V): esta fase contempla as etapas e atividades relativas à 
auditoria, ao registro e ao acompanhamento das ações corretivas detectadas, e tem como 
intuito oportunizar a melhoria contínua em todos os processos da organização. Contém 
uma Etapa denominada V6, que por sua vez possui as atividades numeradas de V5.1 a 
V5.4.

• V.5. Auditoria interna:
• V.5.1.  Planejamento de auditoria interna: as normas estudadas estabele-

cem que a organização deve executar auditorias internas a intervalos plane-
jados para determinar se o SG está conforme com as disposições planejadas, 
mantido e implementado eficazmente.
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• V.5.2.  Definição e capacitação da equipe de auditores internos: a equipe 
auditora deve ser selecionada levando-se em consideração as competências ne-
cessárias para alcançar os objetivos estabelecidos para a auditoria em questão, 
que envolvem atributos pessoais e capacidade para aplicar conhecimentos e 
habilidades adquiridos através de educação, experiência profissional, treina-
mento e experiência em auditoria.

• V.5.3.  Execução de auditoria interna: no que tange a execução de audi-
torias, esta metodologia adotará as atividades: “iniciando a auditoria”; “reali-
zando análise crítica de documentos”, “preparando as atividades da auditoria 
local”, “conduzindo atividades da auditoria local”, “preparando, aprovando e 
distribuindo o relatório da auditoria”, “concluindo a auditoria” e “conduzindo 
as ações de acompanhamento de auditoria”, estabelecidas na ABNT NBR ISO 
19011:201 (ABNT, 2018a).

• V.5.4.  Avaliação dos resultados da auditoria interna (Não Conformida-
des, Oportunidades de Melhoria e Boas Práticas) e implementar ações aplicá-
veis: as normas estudadas determinam que a organização deve assegurar que 
as ações de correção (disposição ou contenção) e corretivas necessárias sejam 
executadas em tempo hábil, a fim de eliminar as causas das não conformidades 
detectadas, assim como, em se tratando de não conformidades identificadas em 
auditorias, as atividades de acompanhamento devem incluir a verificação das 
ações executadas e o relato dos resultados de verificação.

4. Fase 4 – Ação (A): esta fase prevê a realização da análise crítica pela alta admi-
nistração que utilizando de uma “Abordagem Sistêmica para Gestão” e “Factual para To-
mada de Decisões” atingirá a “Melhoria Contínua” do seu SGI. Ela contém apenas uma 
Etapa denominada A.6. 

• A.6. Análise crítica: de acordo com as normas estudadas as entradas para aná-
lise crítica devem incluir, mas não se limitar a: resultados de auditorias, das 
avaliações de conformidade legal e de outras avaliações; comunicação com as 
partes interessadas, incluindo sugestões, reclamações e pesquisas de satisfação; 
desempenho de processos e conformidade de produto; extensão na qual foram 
atendidos os objetivos, as metas e os programas; situação das ações preventivas 
e corretivas; ações de acompanhamento sobre as análises críticas anteriores; 
mudanças que possam afetar o SG; recomendações para melhoria. Sendo a 
análise crítica a última etapa do ciclo de melhoria contínua do PDCA, entende-
-se que ao chegar nesta etapa a organização terá “rodado” um ciclo completo e 
poderá neste instante decidir como reiniciará o ciclo.

 À luz do exposto, entende-se que aplicar a metodologia acima descrita na integra-
ção de diversos SG’s que possuam bases semelhantes e pontos em comum, integrando-se 
as normas anteriormente citadas pode trazer grandes vantagens para as organizações, já 
que tal metodologia, além de herdar os benefícios relatados pelos autores pesquisados 
também pode ajudar as organizações a: 

a. realizar um diagnóstico inicial, que contemple de forma integrada os pon-
tos fortes e fracos, as oportunidades e as ameaças inerentes a organização, no 
que tange a suas operações, seus aspectos e impactos ambientais e sociais; seus 
perigos e riscos de SST e como a sustentabilidade está definida; 
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b. alinhar o SGI ao planejamento estratégico, uma vez que o diagnóstico descrito 
no item anterior a auxiliará no estabelecimento de uma Política Integrada que 
esteja alinhada a sua Missão, aos seus Valores e ao seu Código de Ética, de for-
ma que suas estratégias sejam desdobradas em todos os níveis, a fim de contri-
buir com alcance de sua Visão de Futuro do Negócio; 

c. mapear, analisar, melhorar e avaliar o desempenho de seus processos de forma 
a contemplar os documentos e registros a eles necessários, seus aspectos e im-
pactos ambientais e sociais, seus perigos e riscos de SST, seus riscos e oportuni-
dades organizacionais, os requisitos legais e outros a eles aplicáveis, mantendo 
uma equipe adequadamente capacitada, de forma a entender, atender e superar 
as necessidades e expectativas das partes interessadas, fazendo com que a orga-
nização melhore continuamente sua eficácia; 

d. realizar auditorias internas integradas, de forma a reduzir custos e a possuir 
auditores internos capacitados para auditar qualquer SG implementado pela 
organização; 

e. implementar sistemáticas eficazes para identificação e tratamento de inciden-
tes, acidentes, não conformidades, ações corretivas e preventivas de forma inte-
grada, otimizando os recursos necessários a implementação destas ações; 

f. otimizar os recursos necessários a realização de análises críticas integradas, de 
forma a economizar o tempo da alta administração, reduzir conflitos e buro-
cracias entre os sistemas, otimizando o diálogo e a comunicação com as partes 
interessadas e melhorando a imagem da organização; alcançar resultados sus-
tentáveis.

 Neste sentido, a Tabela 1 apresenta um comparativo entre as vantagens da im-
plementação de um SGI que podem ser alcançadas pelas organizações que utilizarem a 
metodologia proposta nesta pesquisa. 
 Nele foram utilizadas  as perspectivas do BSC, que preservam os indicadores 
financeiros tradicionais, avaliando o desempenho passado e complementando os indi-
cadores que impulsionam o desempenho futuro, disponibilizando à organização uma 
Visão de Futuro do Negócio integrada e balanceada, através do monitoramento de seus 
objetivos e indicadores. (KAPLAN; NORTON, 1997).

Tabela 1 - Comparativo das vantagens da implementação de SGI utilizando-se o BSC
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Fonte: A autora 

 À luz do exposto, este estudo defende que a adoção da metodologia aqui proposta 
pode ser mais vantajosa para as organizações, já que ela pretende ser mais abrangente 
e detalhista, fornecendo um guia de implementação que fará com que as organizações 
que a adotarem possam obter mais vantagens, do que as metodologias propostas pelos 
demais autores estudados, conforme apresentado no comparativo realizado na Tabela 1. 
Neste sentido, estudos de caso futuros envolvendo outras implementações podem trazer 
contribuições à sua adequação e aperfeiçoamento.

5      Considerações Finais

 Tendo como base os estudos realizados durante a revisão da literatura, bem como 
nas discussões com os especialistas foi possível concluir que desde a Revolução Indus-
trial, o Brasil e o Mundo têm passado por constantes mudanças, que acontecem mais 
rapidamente a cada dia exigindo que as organizações sejam mais ágeis, já que seus pro-
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cessos, produtos e serviços envelheçam e são substituídos rapidamente, aumentando a 
competição entre as organizações e proporcionando a multiplicação de mercados e ne-
gócios, por meio de um fenômeno chamado globalização.
 Aliado a este fenômeno observa-se que os consumidores estão mais conscientes 
e, consequentemente mais exigentes com as organizações fornecedoras de produtos e 
serviços. Estas por sua vez, passaram a se preocupar mais com suas ações sobre o meio 
ambiente e a sociedade, e com o desenvolvimento sustentável, tanto do habitat humano, 
como de si próprias, passando a buscar alternativas economicamente viáveis, ambiental-
mente corretas e socialmente justas de satisfazer suas necessidades do presente e alcançar 
sua Visão de Futuro sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas 
necessidades.
 Diante desta realidade, manter-se competitiva tem sido o maior desafio das orga-
nizações da atualidade. Por isso,  elas têm buscado alternativas socioambientalmente cor-
retas que as auxiliem nesta difícil tarefa, sendo que a implementação de SGI’s tem sido 
considerada como uma prática que pode contribuir com o(a): melhoria de processos, 
produtos e serviços; redução dos custos estratégicos; aumento da qualidade global;  me-
lhoria do atendimento ao cliente; mitigação de aspectos e impactos ambientais e sociais, 
dos perigos e riscos de SST, bem como dos riscos dos processos organizacionais, minimi-
zando as preocupações socioambientais, melhorando o atendimento aos requisitos legais 
e a imagem corporativa da organização junto as partes interessadas. 
 Assim, para atender essa necessidade, este artigo apresentou uma proposta de 
metodologia para implementação de SGI que proporcione às organizações alinhamento 
entre estratégias e processos organizacionais.
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Business Process Management (BPM) versus  
gestão vertical nas organizações públicas
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Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar a aplicação da Gestão por Proces-
sos de Negócio (Business Process Management  – BPM) em um órgão público com 
atuação nacional e sua relação com a gestão vertical praticada no órgão2. Para isso 
foram realizadas uma revisão bibliográfica com aplicação de método de pesquisa 
bibliográfica e uma pesquisa qualiquantitativa, para avaliar a percepção dos gesto-
res da organização pública sobre o assunto. Dentre as abordagens foi possível ve-
rificar que nos órgãos públicos a estrutura vertical é necessária, mas os problemas 
decorridos dela podem ser reduzidos pela aplicação coexistente da gestão transver-
sal praticada pela moderna BPM. Apesar da difusão, a Gestão por Processos de Ne-
gócio não tem atingido sua amplitude sendo, atualmente, apenas metodologia para 
documentação de processos, na maioria dos casos. Medir e avaliar o desempenho 
dos processos será fundamental para melhorá-los de maneira efetiva e produzir 
um serviço de qualidade ao cidadão.

Palavras-chave: gestão de pública. gestão de processos. gestão vertical. BPM. 

Abstract: This article aims to analyze the application of Business Process Manage-
ment (BPM) in a public organization with national operations and its relationship 
with the vertical management practiced in the agency3. For this, a bibliographic 
review was carried out with the application of a bibliographic research method 
and a qualitative and quantitative research, to assess the perception of public orga-
nization managers on the subject. Among the approaches, it was possible to verify 
that in the public administration, the vertical structure is necessary, but the pro-
blems caused by it can be reduced with the coexisting application of the transversal 
management practiced by modern BPM. Despite the diffusion, Business Process 
Management has not reached its breadth, being currently only methodology for 

2 O nome do órgão público pesquisado não é citado no artigo.
3 The name of the researched public agency is not mentioned in the article.
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documenting processes, in most cases. Measuring and evaluating the performance 
of the processes will be essential to improve them effectively and produce a quality 
service to the citizen.

Keywords: public management. processes management. vertical management. 
BPM.

 1      Introdução

 Ao aplicar BPM na gestão administrativa, órgãos públicos têm encontrado difi-
culdades em gerir seus processos. A instituição pesquisada começou a aplicar a disciplina 
de BPM para documentar seus processos de trabalho desde 2010, sendo possível obser-
var certo nível de maturidade com a criação de um Escritório de Processos Organiza-
cionais (EPO), em 2013. Todavia, acredita-se que o avanço na aplicação da disciplina se 
estagnou quando falhas na gestão da estratégia direcionaram o esforço na obtenção de 
certificação ISO 9001. Outra hipótese é que a forma de hierarquia existente na institui-
ção atrapalhe o gerenciamento transversal (ponta a ponta) e a visão outside in, ou seja, a 
visão do principal cliente do órgão que é o cidadão, ao tentar pensar e inovar supondo o 
que é melhor para o cliente. Também é possível que a falta de comunicação e capacitação 
desvirtuem o objetivo da “gestão por processos” para uma “gestão de processos” que ain-
da assim não acontece. Essa falha acarreta erros no entendimento de que BPM serve para 
mapear e “manualizar” (documentar) os processos organizacionais, com uma iniciativa 
tímida de aferir alguns indicadores.
 Neste sentido, entende-se que a pesquisa apresentada se justifica pelo fato de que 
as organizações públicas enfrentarem um momento de ajustes e estrangulamento do or-
çamento público. Postos de trabalho estão sendo diminuídos e outros não repostos. Uma 
das opções robustas para muitas instituições será rever seus processos de trabalho para 
melhorá-los ou transformá-los com o objetivo de fazer mais com menos, ou seja, ganhar 
em eficiência. 
 Sabendo que a gestão por processos – pautada principalmente nos resultados ob-
tidos – potencializa a motivação dos servidores pois todos os colaboradores envolvidos 
conseguem entender o produto que entregam e a qualidade aplicada nele e o cidadão 
consegue perceber o valor do serviço prestado, este artigo tem o objetivo de demonstrar 
os benefícios da utilização correta e completa da disciplina de BPM na gestão de insti-
tuições públicas e a relação existente entre a forma de gestão majoritariamente aplicada 
com a gestão por processos. Para que esse objetivo geral seja alcançado foram traçados 
três objetivos específicos: realizar um levantamento bibliográfico sobre o tema; identifi-
car e sugerir a melhor forma de aplicar a gestão por processos no órgão pesquisado em 
conjunto ou não com uma gestão verticalizada; e pesquisar e entender como as chefias 
enxergam uma gestão pautada em processos de trabalho.
 No que diz respeito aos procedimentos metodológicos desse trabalho optou-se 
pelo método de pesquisa bibliográfica, pois partiu-se do entendimento de que este méto-
do permite supor que o que é difundido e aplicado internacionalmente nas organizações 
pode ser bem implementado nas organizações públicas. 
S endo assim, pretende-se trabalhar com a metodologia de pesquisa qualiquanti-
tativa, considerando que na pesquisa qualitativa é possível buscar a compreensão das 
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causas do órgão pesquisado não aplicar completamente a disciplina de BPM e na pes-
quisa quantitativa será possível recolher dados para entender a percepção das chefias do 
mesmo órgão na aplicação ou não da disciplina de BPM e a relação direta com a gestão 
verticalizada.

2      Referencial Teórico

 Com a criação do Centro de Estudos Administrativos, durante a Primeira Grande 
Guerra Mundial, a doutrina administrativa de Fayol teve grande impulso, dando início 
ao fayolismo, que, segundo seus idealizadores, era uma escola de chefes. (FAYOL, 1989).
 Até os dias de hoje as contribuições de Fayol são notáveis, pois foi ele quem per-
cebeu e apontou os aspectos funcionais da chefia executiva, identificou a necessidade 
de capacitação para administradores, chamou a atenção para a quase impunidade que 
protegia os maus administradores e concluiu que uma doutrina consagrada, isto é, um 
corpo de princípios, regras, métodos e processos provados e controlados melhoraria a 
administração. (SILVA, 1960).
 Ao observar os apontamentos de Fayol, em comparação com o cenário atual, é 
possível entender que muitos princípios da administração clássica tiveram grandes avan-
ços. A administração é uma tecnologia no seu contexto mais amplo do conhecimento, 
por isso está em constante evolução. Porém, mesmo com o surgimento de novos con-
ceitos, metodologias e técnicas, em várias organizações não é fácil verificar melhorias 
significativas aplicadas. A falta de gestão do conhecimento, estudo de novas abordagens 
e escolhas indevidas identificadas há mais de um século são comuns. Por exemplo, ao se 
referir à autoridade máxima de uma instituição pública Fayol (1989, p. 58) explicou que:

... no Estado, o interesse geral é coisa tão complexa, tão vasta, tão re-
mota, que dele não se faz facilmente uma ideia precisa; o patrão é uma 
espécie de mito para a quase totalidade dos funcionários. Se ele não é 
incessantemente reavivado pela autoridade superior, o sentimento do 
interesse geral esfuma-se, debilita-se a cada serviço, tende a ser consi-
derado como objeto e fim dele mesmo; esquece que não é mais do que 
uma engrenagem de uma grande máquina, cujas partes devem mar-
char de acordo [...].

 Para Robbins, DeCenzo e Wolter (2014) as organizações mudam constantemen-
te, porém, ainda hoje as estruturas organizacionais tradicionais são muito evidentes. To-
das as estruturas organizacionais desenvolvem métodos de trabalho que se ajustam às 
suas necessidades, o que define o papel dos seus integrantes e os limites de atuação no 
negócio. 
 Alguns membros da organização recebem responsabilidades de gestão e autorida-
de sobre outros membros, formando equipes de trabalho e uma estrutura hierarquizada 
apresentada na figura 1 na qual pode-se observar de forma genérica os níveis mais co-
muns nas estruturas organizacionais, que na maioria das instituições se parece com uma 
pirâmide. 
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Figura 1 - Níveis das Estruturas Organizacionais

Fonte: O autor (2019)

2.1     Estrutura Organizacional

 A estrutura organizacional pode ser definida de maneira simples como a soma to-
tal das maneiras pelas quais o trabalho é dividido em diferentes tarefas e na forma como 
essas tarefas são coordenadas. (MINTZBERG, 2008).
 Já Hrebiniak (2006) explica que a estrutura se refere à separação da organização 
em unidades operacionais como divisões, funções, grupos e assim por diante, cada qual 
com sua autoridade e responsabilidade estabelecidas. 
 Volberda (1996) vai além do básico e consolida a estrutura organizacional in-
cluindo o planejamento, os sistemas de controle e a coordenações dos processos de tra-
balho.
 Essas definições se complementam e dão sentido ao funcionamento de uma or-
ganização, pois facilitam a distribuição das atividades. Porém, de acordo com Montana e 
Charnov (2010, p. 177):

O método mais antigo e comum de agrupar funções relacionadas [...] 
pode criar problemas se os indivíduos [...] passarem a se preocupar 
mais com sua própria área de especialização do que com a empresa 
como um todo. 

 Essa referência se relaciona ao tipo mais comum e mais tradicional de departa-
mentalização: a estrutura funcional que, juntamente com outras estruturas tradicionais 



BPM Scientific Magazine, Brasília, a. 1, n. 1, jan./dez. 2020 57

são utilizadas atualmente, apesar de do ponto de vista de otimização do modelo de ges-
tão, também deixam a desejar. De outro lado, um tipo menos comum de estrutura, que é 
moderno e tem sido muito difundido pela literatura é a estrutura por processos. 
 Na primeira, as unidades estão voltadas para a especialização do conhecimento 
em unidades funcionais. Na segunda, a organização está centrada na transversalidade do 
processo de trabalho. Essas estruturas possuem representação gráfica inversa e embasam 
o tema desde artigo. Enquanto a estrutura por processos costuma ser representada em 
organogramas com uma característica linear, a estrutura funcional é identificada pela 
sua forma sequencial, composta pelos departamentos e chefias um abaixo do outro, for-
mando um organograma com desenho vertical. Existe ainda a possibilidade de aplicação 
híbrida das duas estruturas como pode ser observado na figura 2 a seguir:

Figura 2 - Estruturas Organizacionais Tradicionais x Modernas

Fonte: PAIM, CARDOSO, CAULLIRAUX & CLEMENTE (2009)

2.2     A Gestão Vertical
 
 A gestão vertical é o processo de gerenciamento da estrutura funcional que, se-
gundo Paim, Cardoso, Caulliraux e Clemente (2009) é baseada no agrupamento de ati-
vidades que utilizam habilidades, conceitos e recursos similares para formar unidades 
organizacionais com a principal função sendo especializada ou técnica.
 Este modelo apresenta alguns benefícios, pois a especialização gera certa medida 
de estabilidade com a definição clara das atividades. Por isso, tanto a execução das tarefas 
como o relacionamento interpessoal, com a presença de uma chefia da mesma área téc-
nica podem ser positivos para a satisfação profissional. As pessoas têm a possibilidade de 
fazerem trabalhos específicos, muitas vezes rotineiros, com foco na eficácia.
 Para algumas poucas instituições essas vantagens parecem ser razoáveis e, com 
base no porte, podem de fato ser mais benéficas que os modelos mais modernos. Porém, 
para a maioria das organizações as desvantagens podem gerar muitos problemas.
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2.3     Business Process Management (BPM) 
 
 Gerenciamento de Processos de Negócio (Bussines Process Management – BPM) 
é uma disciplina de gestão que consolida estratégias e objetivos de uma organização com 
base nas expectativas e necessidades dos clientes, com foco em processos ponta-a-ponta. 
O BPM engloba estratégias, objetivos, cultura, estruturas organizacionais, papéis, polí-
ticas, métodos e tecnologias para analisar, desenhar, implantar, gerenciar desempenho, 
transformar e estabelecer a governança de processos. (ABPMP, 2013). A aplicação dessa 
disciplina pressupõe que os objetivos organizacionais podem ser alcançados com mais 
êxito por meio da gestão por processos.
 Graeml (2013) ressalta que, para obter sucesso, o primeiro grande passo da ins-
trituição é perceber claramente o que é importante para o cliente. E o segundo passo, não 
menos importante, é conseguir produzir o que é importante para o cliente. Ou seja, a 
gestão por processos defende essencialmente que, para criar e sustentar bons produtos e 
serviços, as organizações precisam ter como objeto central a visão ponta-a-ponta a partir 
do foco do cliente.
 Em conformidade com isso, a Association of Business Process Management Pro-
fessionals (ABPMP) enfatiza que o gerenciamento transversal, i.e., ponta-a-ponta com 
o controle das atividades é “a essência de BPM e o que o diferencia do gerenciamento 
funcional tradicional”. 
 Desta forma, segundo a ABPMP (2013, p. 60) gerenciar por processos compreen-
de uma visão mais ampla, posicionando processos como a pedra angular da estruturação 
organizacional. Embora a estrutura funcional continue válida, já que a especialização 
leva à produtividade, a geração de valor passa a ser gerenciada horizontalmente, em uma 
visão notadamente ponta a ponta. Nesse caso, as funções se tornam “centros de serviço” 
orquestrados por processos de negócio.

2.3     As organizações públicas e o Business Process Management (BPM)

 Ao refletir sobre a tradicional forma de fazer as coisas, a resistência à mudança e 
a importância do BPM, Capote (2013, p. 31) afirma que:

Não é possível acreditar e aceitar que fazer o que sempre fizemos nos 
conduzirá a novos e melhores resultados. É deveras atordoante ouvir 
de analistas, consultores, gestores e de outros profissionais das mais 
diversas funções organizacionais, que muito não poderá ser feito, pois 
a direção da organização não entende e nem percebe o valor de BPM 
ou, no caso de organizações públicas, que não adianta lutar por certas 
mudanças, afinal, o que prevalecerá é a pressão ou a vontade politica.

 Visando sua modernização, no ano de 2013 a instituição pesquisada instituiu o 
Escritório de Processos Organizacionais (EPO) com o objetivo de coordenar as iniciati-
vas de BPM e gerenciar o portfólio de processos de trabalho considerados estratégicos. 
A metodologia definida pelo órgão para a gestão de processos de trabalho tem a finali-
dade de estabelecer uma linguagem comum para a gestão por processos, padronizar a 
documentação dos processos, consolidar registros, avaliar melhores práticas e difundir 
aprendizados.
 Desde a instituição do EPO e a definição do modelo de governança por processos 
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a organização pública pesquisada deveria observar sequencialmente as etapas do difun-
dido ciclo PDCA, ou seja, planejar as mudanças, repensar processos, implantar mu-
danças e monitorar os processos. Então, pretende-se com esse artigo analisar o que foi 
realizado nesse sentido e as dificuldades da aplicação da disciplina de BPM na estrutura 
organizacional do órgão.
 De toda forma, é importante ressaltar que a gestão orientada por processos não 
tem relação com uma visão utópica da eliminação dos organogramas funcionais. A ges-
tão por processos complementa a estrutura funcional e habilita o negócio a lidar com 
problemas e desafios que envolvem múltiplas unidades funcionais, sempre tendo como 
máxima que o trabalho é realizado para o cliente, logo, é necessário entender o que ele 
realmente precisa. (JESUS; MACIEIRA, 2014).

3      Desenvolvimento de Pesquisa

 Para obter ampla visão da percepção dos gestores com conhecimento das áreas da 
administração, o que deveria incluir a gestão de processos de negócio (BPM), foi reali-
zado um levantamento em um órgão da administração pública, que possui unidades em 
todos os estados da federação, no Distrito Federal e em municípios.

3.1     Procedimentos metodológicos, tipo e local de pesquisa

 Visando atender os objetivos supracitados, foram empregados como procedi-
mento de coleta de dados a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo.
De acordo com Marconi e Lakatos (2003), a pesquisa bibliográfica abrange toda a biblio-
grafia já tornada pública em relação ao tema, e sua finalidade é colocar o pesquisador em 
contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto. 
Então sabe-se que para a realização de uma pesquisa bibliográfica é fundamental que o 
pesquisador faça um levantamento dos temas e tipos de abordagens já trabalhadas por 
pesquisadores e autores, assimilando os conceitos e explorando os aspectos já publica-
dos. 
 Marconi e Lakatos (2003, p. 186) afirmam que a pesquisa de campo “é aquela 
utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um 
problema para o qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese que se queira com-
provar, ou, ainda descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles”. 
 Assim, foram definidos como público-alvo da pesquisa todos os Secretários Es-
taduais/Regionais, Coordenadores de Administração e Assessores de Planejamento e 
Gestão Estratégica, lotados nas unidades do órgão em todos os Estados brasileiros e no 
Distrito Federal, que juntos somam 96 servidores atuantes na área de gestão. Em termos 
metodológicos, trata-se de uma amostra não probabilística, caracterizada pela “seleção 
de elementos que o pesquisador considere representativos da população alvo”. (VERGA-
RA, 2007, p. 51).
 No que se refere à quantidade de pessoas que responderam à pesquisa, é interes-
sante compartilhar um dado fornecido por Marconi e Lakatos (2003), relativo à restitui-
ção dos questionários já que, segundo as autoras, a devolução dos formulários preenchi-
dos, em média, alcança 25%.
 Sendo assim, para realizar a pesquisa de campo foi utilizado um questionário 
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disponibilizado na ferramenta Lime Survey. O instrumento de coleta de dados, teve ao 
todo 12 questões: seis perguntas objetivas, três questões de múltipla escolha e três ques-
tões subjetivas, duas delas utilizadas para entender o nível de conhecimento dos servido-
res nas áreas afetas à gestão.

3.2     Apresentação e Análise dos Resultados Obtidos

 Após a aplicação do questionário foi possível certificar de maneira aproximada o 
dado fornecido pelas autoras Marconi e Lakatos (2003), pois dos 96 servidores contata-
dos, apenas 32 responderam os questionários em sua totalidade, perfazendo a quantia de 
33,33% de devoluções, retorno que supera a média relatada pelas autoras.
 Ao realizar a aplicação do questionário foi solicitado aos servidores que respon-
dessem duas questões subjetivas para a compreensão do tempo em que atuam como 
gestores e a quantidade de anos que trabalham no órgão pesquisado. Após calcular e 
analisar as respostas a estas questões de perfil dos respondentes foi possível observar que 
os participantes já trabalham na instituição, em média, há 10 anos e que, em sua maioria, 
trabalharam na área de gestão antes de ingressar no órgão, uma vez que ficou visível a 
média de atuação de 13,37 anos nesse tema.
 Esse dado revela que muitos dos servidores pesquisados em cargos de chefia são 
conhecedores das disciplinas de administração, as vezes com atuação anterior em ou-
tros ramos da administração pública ou da iniciativa privada. Foi possível perceber, ao 
comparar os resultados dessas duas questões, que pelo menos metade dos participantes 
assumiram cargos de gestão logo no segundo ano de carreira.
 Com o resultado de perfil dos respondentes, era de se esperar que a maioria dos 
gestores avaliados tivesse conhecimento da disciplina da administração: Gestão de Pro-
cessos de Negócio (BPM). As respostas a pergunta “Você conhece o tema: Gestão de Pro-
cessos de Trabalho (BPM)?” trouxe a informação de que apenas 5 gestores não estavam 
familiarizados com a matéria de BPM, talvez pelo fato de ser um assunto relativamente 
novo, em comparação com várias teorias consagradas. 
 Para entender os resultados da aplicação da Gestão de Processos de Negócio no 
órgão e da percepção do público-alvo da pesquisa sobre a relação entre essa disciplina 
de gestão moderna e a estrutura funcional, ou seja, a gestão vertical existente no mesmo 
órgão, foram feitas outras perguntas.
 O Escritório de Processos Organizacionais é a estrutura definida para gerir o co-
nhecimento na área de BPM. Além de outras atribuições, cabe a ele divulgar ações e 
orientar a atuação dos Escritórios de Processo Organizacionais locais, isto é, os escri-
tórios descentralizados, localizados nos estados da federação e no Distrito Federal. A 
pesquisa apontou que somente 1 servidor, representando 3% do total de voluntários 
respondentes, não conhece esta estrutura. 
 Com base no conhecimento dos respondentes da estrutura citada, providenciou-
-se duas perguntas relacionadas ao Escritório de Processos nacional para consultar os 
gestores sobre a visão do cumprimento das atribuições conferidas ao Escritório de Pro-
cessos Organizacionais central e, por sua vez, no caso de não cumprimento de algumas, 
quais ações seriam necessárias e positivas para que todas as atribuições conferidas fos-
sem devidamente realizadas.



BPM Scientific Magazine, Brasília, a. 1, n. 1, jan./dez. 2020 61

Gráfico 1 - Percentual da visão do cumprimento das atribuições conferidas ao Escritório 
de Processos Organizacionais

Fonte: elaboração própria baseada nos dados dos questionários aplicados (2019)

 O gráfico 1 explicita que grande parte dos respondentes entendem que o Escritório 
de Processos Organizacionais deixa a desejar na execução de algumas ou na maioria de 
suas atribuições. O gráfico 2 apontou quais são as atribuições que os respondentes en-
tendem que necessitam de atuação ou maior esforço por parte da estrutura responsável. 
Vale esclarecer que, no gráfico a seguir, não foram registradas respostas para aqueles que 
responderam “Sim” ou “Não sei” na questão apresentada pelo gráfico 1, pois partiu-se do 
princípio que as questões seriam redundantes nesses casos.

Gráfico 2 - Ações necessárias para que todas atribuições sejam desempenhadas

Fonte: elaboração própria baseada nos dados dos questionários aplicados (2019)
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 O resultado obtido no gráfico 2 deixou claro que a maioria dos gestores, que 
responderam as questões de múltipla escolha, acreditam que falta foco na gestão de pro-
cessos e que o Escritório de Processos nacional precisa prover mais orientações para os 
Escritórios de Processos descentralizados. Metade dos respondentes compreendem que 
é necessário maior apoio da alta gestão do órgão para que as atribuições sejam desem-
penhadas de maneira efetiva, destacando-se que nessa questão era possível descrever as 
necessidades observadas pelos interlocutores, representada pela resposta “Outros”, que 
juntos apresentaram a necessidade de quantidade adequada e suficiente de servidores, a 
efetivação do método Balanced Scorecard (BSC) e capacitação para realização de ativi-
dades como: mapeamento, redesenho, monitoramento, manutenção, adaptação, etc.
 Com o foco da pesquisa voltado para os Escritórios de Processos nos estados da 
federação e no Distrito Federal, foi feito um questionamento sobre o reconhecimento 
dos gestores em relação à atuação dos responsáveis pela aplicação de BPM nas ações lo-
cais.

Gráfico 3 - Atuação local dos Escritórios de Processos Organizacionais nos estados e no 
Distrito Federal

Fonte: elaboração própria baseada nos dados dos questionários aplicados (2019)

 Como apresentado no gráfico 3 acima, 59% dos respondentes têm a visão de que o 
Escritório de Processos em sua unidade é atuante, ou seja, desempenha as atribuições que 
lhe foram conferidas. Em contrapartida, 41% dos gestores respondeu que o Escritório de 
Processos não é atuante.
 Para sanar as dúvidas quanto ao que se enxerga como atuação do Escritório de 
Processos local, as principais ações na área de BPM foram elencadas na pergunta: como 
você definiria a utilização de BPM na sua unidade? As respostas podem ser observadas 
no gráfico 4 que demonstra que 75% dos servidores percebem que a unidade utiliza BPM 
para mapear os processos de trabalho. 56,25% dos respondentes entendem que além da 
mapear os processos, os Escritórios de Processos locais documentam o diagrama produ-
zido por meio de manuais de normas e procedimentos. Projetos de melhoria de processos 
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devem ser documentados, sendo primordial o registro dos processos que passaram por 
melhoria.

Gráfico 4 - Utilização de BPM nas unidades do órgão pesquisado

Fonte: elaboração própria baseada nos dados dos questionários aplicados (2019)

 Esse ponto da pesquisa se torna muito interessante, pois para qualquer ação de 
BPM é imprescindível que o desempenho do processo e suas atividades sejam aferidas 
e avaliadas. Segundo Deming (apud NEUMANN, 2013, p. 118), “não se gerencia o que 
não se mede; não se mede o que não se define; não se define o que não se entende; não há 
sucesso no que não se gerencia”. Ou seja, se apenas 9,37% dos gestores entendem que os 
processos estão sendo medidos, praticamente não existe gestão.
 Superando as questões de perfil dos pesquisados, visão dos Escritórios de Proces-
sos nacional e locais, a pesquisa de campo finaliza com o objetivo de entender a percepção 
dos gestores quanto à estrutura organizacional vertical utilizada no órgão em questão atu-
almente e sua relação com a aplicação da Gestão por Processos de Negócio.
 A primeira pergunta nesse sentido foi: “Na sua opinião, a estrutura organizacional 
do tipo funcional (gestão vertical), existente na maioria das organizações públicas, facilita 
a formação de gargalos, ou seja, a retenção de atividades em uma unidade orgânica (setor) 
que atrapalha a continuidade ou fluxo normal do processo?” Conforme apresentado no 
referencial teórico, o modelo de gestão vertical pode trazer muitos problemas, alguns dos 
quais foram incluídos na pergunta. 
 Nessa questão, 91% dos servidores responderam que a estrutura de gestão prati-
cada no órgão facilita os gargalos e retrabalhos, fazendo com que algumas atividades de 
um processo de negócio fiquem mais tempo com algumas pessoas ou setores, impedindo 
o fluxo natural.  
 Uma segunda pergunta procurou comparar a gestão por processos, ou seja, ponta-
-a-ponta com a gestão transversal e a qualidade do produto ou serviço. Notou-se que 84% 
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dos respondentes entendem que as falhas que atrapalham o fluxo normal do processo não 
só interferem na sua eficiência, mas também na qualidade da entrega.
 Com a análise da questão “Acredita que processos de trabalho bem definidos, do-
cumentados e gerenciados melhorariam a qualidade do serviço entregue ao cliente órgão, 
o cidadão?” ficou evidente que a maioria quase absoluta, ou seja, 97% dos gestores que 
responderam a pesquisa acredita que a aplicação de BPM, pautada em processos de tra-
balho bem definidos e gerenciados, melhoraria sobremaneira a entrega do serviço que a 
organização pública realiza a favor da população.
 A última questão foi de cunho interpretativo e buscou angariar sugestões dos ges-
tores para a melhoria da aplicação de BPM no órgão pesquisado. As respostas angariaram 
sugestões dos gestores para a melhoria na Gestão por Processos de Trabalho do órgão pes-
quisado. De maneira resumida, uma breve análise das respostas corroborou todo assunto 
do artigo, pois os gestores entendem que é necessário que a estrutura vertical seja flexível e 
permita que a instituição tenha foco também na Gestão por Processos. Para que isso acon-
teça, apontou-se a importância de gerir o conhecimento de BPM, realizar treinamentos, 
obter patrocínio da alta gestão e avaliar o desempenho dos processos. Uma arquitetura de 
processos bem definida e difundida nacionalmente também foi objeto de várias respostas.

4      Considerações Finais

 O país passa por um período de restrição orçamentária enorme. O que se imagina 
é que processos bem definidos e melhorados é uma das melhores alternativas para suprir a 
falta de servidores e recursos financeiros nos órgãos públicos em um futuro bem próximo.
Nesse contexto o presente artigo foi elaborado com o objetivo geral de demonstrar os 
benefícios da utilização correta e completa da disciplina de BPM na gestão de instituições 
públicas e a relação existente entre a forma de gestão majoritariamente aplicada com a ges-
tão por processos e com objetivos específicos de realizar um levantamento bibliográfico 
sobre o tema, identificar e sugerir a melhor forma de aplicar a gestão por processos no ór-
gão pesquisado em conjunto ou não com uma gestão verticalizada e pesquisar e entender 
como as chefias enxergam uma gestão pautada em processos de trabalho.
 Para atingir esses objetivos foi realizado um levantamento bibliográfico sobre o 
tema, foram identificadas algumas formas de gestão que podem ser aplicadas em conjunto 
ou não com gestão verticalizada e, por fim, foi feita uma pesquisa para entender como os 
gestores enxergam o BPM e sua relação com a estrutura organizacional funcional.
 Os principais autores abordados foram: Fayol, Montana e Charnov, Capote, Jesus 
e Macieira. Fayol (1989) foi o pai da doutrina da gestão que estabeleceu e apontou neces-
sidade de uma chefia administrativa qualificada. Montana e Chanov (2010) apontaram 
que a preocupação concentrada em departamentos poderiam gerar vários problemas se 
essa preocupação for maior do que com a própria instituição. Capote (2013) introduziu 
fatores relevantes para o uso de BPM em organizações públicas e, Jesus e Macieira (2014), 
explanaram a gestão por processos como sendo um complemento da gestão vertical.
 Foi aplicado um questionário para se obter o perfil da amostra e a opinião dos 
colaboradores com relação a sua percepção quanto a estrutura instituída no órgão pesqui-
sado para aplicar o BPM, tanto em âmbito nacional quanto nos âmbitos estaduais. Os ser-
vidores também responderam perguntas sobre a aplicação de BPM em relação a estrutura 
organizacional existente. 
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 No que se refere ao grau de conhecimento dos respondentes sobre o tema de BPM 
e o Escritório de Processos Organizacionais o resultado geral foi muito positivo. Esse as-
sunto tem tido destaque nos últimos anos e a atribuição de promover a gestão por proces-
sos em âmbito nacinal no órgão pesquisado parece ter surtido efeito. Em compensação, 
concluiu-se que muitos Escritórios de Processos nas unidades não têm sido atuantes e boa 
parte das competências atribuídas a eles, mesmo nos atuantes, não têm sido desempenha-
das. Por outro lado, como resultado negativo foi possível identificar que a gestão por pro-
cessos efetiva fracassa por não mensurar o desempenho dos processos, o que impossibilita 
a verificação real das melhorias aplicadas. 
 Isso indica que a teoria de Deming (1989) de que não se gerencia o que não se 
mede reflete a realidade atual da gestão do órgão em que a pesquisa foi realizada, o que 
resulta em baixa qualidade de entrega de serviço, conforme apontado no estudo. Por fim, 
o questionamento sobre a aplicação de BPM na instituição e sua relação com a qualidade 
do serviço prestado atingiu o objetivo desse estudo que era apontar que essa aplicação é 
benéfica e necessária.
 Após o desenvolvimento do estudo cabem algumas sugestões ao Escritório de Pro-
cessos Organizacionais. Apesar da iniciativa de BPM na instituição pública pesquisada 
ser embrionária e aparentemente focar em mapeamento e documentação de processos de 
trabalho, é imperativo que se aplique o ciclo PDCA na avaliação das atividades desempe-
nhadas. É improvável que se identifiquem melhorias ou pontos de retenção em processos 
desprovidos de métodos para aferir o desempenho. De maneira parecida, é improvável 
que os Escritórios de Processos nas unidades sejam atuantes sem a disseminação de co-
nhecimentos e dos resultados referentes à gestão de processos.
 Complementarmente, destaca-se que para preservar a identidade da organização 
pública pesquisada algumas questões sofreram leves modificações, para não constar o 
nome do órgão neste artigo.
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Resumo: Conceber e implementar sistemáticas de gestão da performance tem sido 
uma tendência crescente há várias décadas no mundo das organizações e objeto de 
pesquisas acadêmicas.  Um dos desafios que os gestores e executivos, determinados 
em implementar um sistema de gestão do desempenho enfrentaram, no entanto, é 
a capacidade de sustentar essa prática ao longo do tempo e incorporar os dados e 
informações produzidas em suas estruturas de tomada de decisão. Existem inúme-
ras boas práticas e barreiras para o êxito de experiências de gestão com definição 
de indicadores, metas e rotinas de monitoramento e avaliação a longo prazo para as 
organizações. Este artigo busca desenvolver uma estrutura conceitual para a men-
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suração do desempenho de processos a partir da perspectiva de um processo. Com 
base no estado da arte da literatura gerencial e casos práticos provenientes de ex-
periências de campo, este trabalho consolida recomendações sobre o processo que 
as organizações podem seguir para construir indicadores e sistemáticas de mensu-
ração do desempenho robustos, com vistas à maior accountability, transparência 
e entrega de resultados. Ao propor um processo de mensuração do desempenho, 
espera-se que este artigo estimule um debate sobre boas práticas e condições estru-
turantes para a definição de indicadores e sistemáticas de monitoramento, e con-
tribua para uma maior clareza na arena de pesquisa sobre modelos de mensuração 
que sejam sustentáveis ao longo do tempo.

Palavras-chave: mensuração do desempenho. indicadores. performance. proces-
so. monitoramento & avaliação. implementação.

Abstract: Designing and implementing performance management systems has 
been a growing trend for several decades in organizational practices and the scope 
of academic research. One of the challenges that managers and executives, determi-
ned to implement a performance management system faced is the ability to sustain 
this practice over time and to incorporate data and information into their decision-
-making structures. There are numerous good practices and barriers management 
experiences’s success with the definition of indicators, goals and long-term mo-
nitoring and evaluation routines for organizations. This article seeks to develop 
an integrated conceptual framework for measuring performance from the process 
perspective. Based on the state of the art of management literature and practical 
cases from field experiences (empirical), this work consolidates recommendations 
on the process that organizations can follow to build robust performance measu-
rement systems, with the aim of greater accountability, transparency and delivery 
results. In proposing a performance measurement process, it is expecting that this 
article would stimulate a debate on good practices and structuring conditions for 
the definition of indicators and monitoring systematics, and contribute to greater 
clarity in the research arena on measurement models that are sustainable over time.

Keywords: public management. processes management. vertical management. 
BPM.

1      Introdução

 Em uma era de declínio de receitas das organizações públicas e privadas, em um 
contexto de elevada incerteza e instabilidade catalisadas por uma pandemia global do 
novo coronavírus, combinado por uma multiplicidade de demandas crescentes por mais 
e melhores serviços por grupos diversificados de beneficiários, a necessidade de organi-
zações se empenharem e produzirem valor, torna-se vital. Nesse sentido, a mensuração 
do desempenho tem o potencial de contribuir de forma significativa para melhor entrega 
de bens e serviços e têm sido uma das agendas proeminentes para as organizações ao lon-
go de vários anos, movimento que se iniciou no final do século passado e se perpetua ao 
longo do séc. XXI. (VAN DOOREN et al., 2010; SANGER, 2008; INGRAHAM, 2005).
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Na perspectiva da gestão baseada no desempenho (ou performance) que ajuda na toma-
da de decisões de gestores, um dos conceitos que apresenta lugar de destaque na litera-
tura gerencial é a mensuração do desempenho. O conceito de gestão do desempenho é 
mais amplo, sendo a mensuração um de seus componentes.
 Todavia, pode-se afirmar que a mensuração da performance é um elemento cru-
cial para o bom funcionamento de processos de negócios de organizações públicas ou 
privadas. Construir métricas e metas organizacionais, departamentais e de processos – e, 
muitas vezes, desdobradas em metas de equipes – são os grandes diferenciais das orga-
nizações que estão preparadas para se estabelecerem e superar desafios, principalmente, 
em períodos de elevada volatilidade, incerteza e imprevisibilidade. (MELNYCK et al., 
2013).
 No início do séc. XXI, a mensuração da performance é o foco de considerável 
atenção tanto para acadêmicos quanto para comunidade de profissionais que atuam com 
performance organizacional.  Para que a gestão da performance produza resultados prá-
ticos e significativos para organizações, as sistemáticas, métricas e processos devem ser 
relevantes e apropriadas ao se considerar o contexto (ambiente) e a estratégia organiza-
cional. (KENNERLEY e NEELY, 2003).
 Portanto, o processo de mensuração e aprimoramento da performance não é algo 
novo, ainda que gestores e profissionais de performance ainda se deparem com pro-
blemas em atuar com essa temática em ambientes voláteis e de rápida transformação. 
(MELNYCK et al., 2013) Ademais, estudos apontam para uma expansão na utilização de 
informações sobre performance no setor público, tornando-se uma prática prevalente. 
(HOLZER et al., 2017).
 O artigo se concentra em apresentar um processo estruturado e sistemático de 
mensuração e avaliação da performance nas organizações. Para tal, apresenta os concei-
tos mais relevantes no campo de estudos de mensuração da performance, utilizando-os 
como balizadores para a proposta apresentada. O processo de mensuração da perfor-
mance decorrente pode ser, em última instância, aplicado em organizações públicas, pri-
vadas e do terceiro setor.
 Por sistemáticas e processos, entende-se a diversidade de etapas a serem reali-
zadas ao longo do processo da performance, os inputs e outputs necessários, os ritos a 
serem seguidos, assim como outros aspectos fundamentais apresentados na seção subse-
quente.
 Em suma, busca-se contribuir com o modelo crítico e analítico de gestores (prac-
titioners) dedicado a melhorar a compreensão e a prática de mensuração e gestão da 
performance nas organizações. Convém explicitar que o artigo dá maior atenção à pers-
pectiva do processo de mensuração da performance com a clareza de que ele faz parte de 
um contexto mais amplo, o da gestão do desempenho. 
 O artigo está estruturado em três seções. Na primeira seção, procede-se com uma 
revisão compreensiva dos principais conceitos de performance e do processo de mensu-
ração da performance, tomando como base os autores e produções seminais. Na segunda 
seção, à luz do conteúdo teórico e aplicações práticas, propõe-se um modelo conceitual 
de processo de mensuração da performance. Por fim, na terceira seção, as considerações 
finais são apresentadas, contemplando direcionamentos, limitações do artigo e sugestões 
de próximos estudos.
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2      Mensuração da performance

 A performance pode ser conceituada como um conjunto de esforços empreendi-
dos por organizações e respectivos colaboradores para o alcance de resultados direciona-
dos à estratégia e aos beneficiários. (HALACHMI e BOUCKAERT, 1996; NEELY, 2007). 
Não se trata apenas de executar esforços, em uma perspectiva restritiva de execução. Os 
esforços devem gerar entregas em conformidade com as necessidades dos beneficiários 
e, consequentemente, produzir impactos positivos e desejáveis. (MARTINS e MARINI, 
2014). É importante, portanto, explicitar que a performance é um construto específico, 
em que cada organização possui uma definição particular do que representa o bom de-
sempenho, não sendo possível ser replicado de maneira idêntica por outras organiza-
ções, que necessariamente possuem características distintas.
 O processo de mensuração da performance é fundamental como forma de tradu-
zir a estratégia em objetivos mensuráveis e, consequentemente, facilitar sua implemen-
tação, ao ter como pressuposto uma comunicação adequada que favoreça a melhoria do 
desempenho organizacional. (JULNES e HOLZER, 2008) Ou seja, a mensuração da per-
formance evidencia o status de progresso da organização, de maneira que o desempenho 
abaixo do esperado não seja descoberto tardiamente (BISBE e MALAGUENO, 2012).
 A mensuração da performance não tem como principal objetivo punir o mal de-
sempenho. Dentre os diversos objetivos, tem-se: avaliar; controlar; direcionar o orça-
mento; motivar; promover; celebrar; e promover o aprendizado. Tais objetivos, entre-
tanto, são meios para se alcançar o principal objetivo da mensuração da performance, 
que é otimizar o desempenho organizacional (BEHN, 2003).

2.1     Indicadores para mensuração do desempenho

 Mensurar a performance, por sua vez, é um conjunto de atividades deliberadas 
para quantificar a performance, tendo como output (saída) um conjunto de informações 
relacionadas ao desempenho organizacional. (VAN DOOREN et al., 2010). As informa-
ções geradas devem subsidiar a tomada de decisão gerencial e a correção de rumos, caso 
necessário. (KENNERLEY e NEELY, 2003).
 Nesse sentido, o processo de mensuração da performance deve, inicialmente, re-
fletir o contexto e os objetivos da organização em questão, incorporando e usando os 
dados e informações sobre o desempenho para a tomada de decisão gerencial. (VAN 
DOOREN et al., 2010). A mensuração da performance visa integrar a informação do 
desempenho nos ciclos de gestão e respectivos desdobramentos em termos estratégicos, 
de pessoal, de orçamento, de contratos, entre outros.
 Portanto, assim como defendido por Van Dooren et al. (2010), a definição do 
que se entende por desempenho deve representar e refletir o contexto e os objetivos da 
organização em questão. (KENNERLEY e NEELY, 2003). A mensuração do desempenho 
é feita por meio de indicadores de desempenho, que são métricas utilizadas para quanti-
ficar os resultados alcançados por uma organização, processo, intervenção etc. (NEELY 
et al., 1995).
 Os indicadores têm componentes básicos que devem ser respondidos no momen-
to de sua criação. O primeiro componente é o nome do indicador que busca comunicar 
facilmente o objeto que se busca obter dados e informações. O segundo componente é a 
unidade de medida, grandeza qualitativa ou quantitativa que possibilitará a classificação 
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das características e resultados de um determinado objeto. O terceiro componente é a 
fórmula, que demonstra como o cálculo deverá ser realizado. O quarto componente é 
a apuração (número), que é o valor do indicador em determinado momento. O quinto 
elemento é a meta, o padrão de comparação do resultado para momentos futuros e que 
determinará o esforço da organização no sentido de alcançar um nível de desempenho. 
(MARTINS e MARINI, 2010).
 Martins e Marini (2010) defendem, ademais, que os indicadores devem ser pen-
sados e construídos com base em uma perspectiva multidimensional e inter-relacional 
do desempenho. Gestores e profissionais de performance não podem analisar o desem-
penho apenas por uma perspectiva de entrega dos produtos, ou perspectiva de execução, 
ou mesmo apenas perspectiva de produtividade/eficiência. Essas e outras perspectivas 
devem ser vistas de maneira integrada e complementar.
 Dessa maneira, os 6Es do Desempenho é uma metodologia que auxilia na cons-
trução de indicadores direcionados para seis dimensões diferentes do desempenho, sen-
do algumas relacionadas a esforços e outras relacionadas a resultados. As dimensões de 
resultado são efetividade, eficácia e eficiência. Por sua vez as dimensões de esforço são 
execução, excelência e economicidade.
 Entretanto, há outra dimensão no debate público que deve ser considerada, para 
além dos 6Es do Desempenho. Essa é a dimensão do valor público, assunto amplamen-
te debatido por Moore (1995), que defende em suas publicações que esse é o principal 
desdobramento e objetivo a ser gerado pelo setor público. O valor público é conceituado 
como o retorno, em termos de satisfação, dos serviços e políticas públicas para os cida-
dãos e beneficiários, no sentido de qual valor, satisfação e atendimento de expectativas 
eles atribuem aos serviços e produtos entregues. (MOORE e BENINGTON, 2011). 
 Assim sendo, o valor é uma dimensão que vai além dos 6Es inicialmente propos-
tos. A principal diferença reside no fato de que o valor só pode ser criado pelo usuário do 
serviço, e não pela organização que o presta. (GRÖNROOS e VOIMA, 2013). Em decor-
rência, o valor público pode ser desdobrado em 4 dimensões, sendo elas (OSBORNE, 
2017):

• Satisfação: extensão em que os resultados estão direcionados às visões, expecta-
tivas e necessidades dos cidadãos e beneficiários (MEYNHARDT et al., 2017); 

• Confiança: extensão em que os cidadãos percebem a capacidade de geração 
de resultados sustentáveis por parte das organizações públicas (KELLY et al., 
2002);

• Resiliência e capacidades sociais: extensão em que a atuação das organizações 
públicas possibilitam o aumento da capacidade da sociedade em suportar e su-
perar crises (VAN DER STEEN et al., 2016; BRESSERS, 2017);

•  Valores sociais: extensão em que a atuação de organizações e instituições pú-
blicas está alinhada com valores republicanos, democráticos, cívicos e huma-
nitários.

 Convém dar especial atenção ao valor público enquanto dimensão de resiliência, 
debate atual e necessário à época de publicação deste artigo, pois em períodos de crise 
se configura como aspecto crucial a capacidade de resiliência de governos, organizações 
públicas e privadas. A capacidade dessas instituições serem flexíveis para lidar com pro-
blemas complexos (wicked problems) advindos de crises é um valor esperado e desejado 
por toda a sociedade. Uma organização que não mensure e avalie qual a extensão de valor 
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por toda a sociedade. Uma organização que não mensure e avalie qual a extensão de valor 
que gera para os cidadãos e beneficiários não conseguirá atestar se sua missão (razão de 
existir) é alcançada ou não.
 A literatura que versa sobre a mensuração do desempenho traz algumas limi-
tações e problemáticas relacionadas a esse processo. O gaming é considerado uma dis-
função comumente utilizada no processo de mensuração da performance, conceituado 
como o comportamento ou ações oportunistas das partes envolvidas e impactadas pelos 
resultados a serem mensurados. (OCDE, 2009).
 Dentre os diversos tipos existentes de gaming, tem-se (BEVAN e HOOD, 2006): 
a subestimação das metas; foco em indicadores e metas mais facilmente alcançáveis, em 
oposição às métricas que necessitam de maior esforço e dedicação; manipulação de me-
tas e indicadores, que objetivam ocultar o mal desempenho ou transparecer um bom 
desempenho que na verdade não existe (BOUCKAERT e BALK, 1991); foco único e ex-
clusivo nas áreas que estão sendo mensuradas, relegando a segundo plano outras frentes 
de atuação da organização; entre diversos outros.
 A própria utilização das informações do desempenho possuem limitações de 
cunho prático. Os dados produzidos, muitas vezes, carecem de visibilidade, pois gestores 
e políticos não dão a adequada atenção a esse tipo de informação, assim como a socieda-
de não se envolve adequadamente nesse processo. Em uma outra perspectiva, os sistemas 
de mensuração da performance são, em geral, demasiadamente rígidos e com grande 
carga de procedimentos, levando à paralisia. (BOUCKAERT e BALK, 1991; SMITH, 
1995; MAYNE, 2007).
 Já no que tange à implementação do processo de mensuração da performance, a 
existência de jogos de poder prejudicam sobremaneira os potenciais resultados advindos 
dessa sistemática, pois geram disputas para produção de autonomia e a fragmentação das 
responsabilidades. (TRIVEDI, 2018).

2.2     Processo de mensuração

 No que tange ao processo de mensuração da performance, necessário para que as 
diversas dimensões do desempenho sejam avaliadas e endereçadas no debate público, vá-
rios autores, ao longo dos anos, buscaram abordar quais eram os subprocessos ou etapas 
que esse processo deveria ter. Dentre eles, Fryer et al. (2009) afirmam que esse processo 
é composto por quatro etapas, a mencionar: decidir o que será mensurado; como men-
surar os aspectos priorizados; interpretar os dados coletados; comunicar os resultados às 
partes interessadas. Portanto, o início do processo começa com a definição clara dos ob-
jetivos da organização e suas prioridades, chegando até o momento de disponibilização 
das informações produzidas sobre o desempenho para a tomada de decisão gerencial.
 Outros autores trazem a perspectiva de um sistema de mensuração da perfor-
mance, para ser eficaz, devem perpassar por três grandes estágios, sendo eles a adoção, 
implementação e sustentação. No âmbito da “adoção” estão as atividades de desenvolvi-
mento de métricas (indicadores) que quantifiquem os resultados organizacionais, con-
templando a estratégia, projetos e processos. A implementação, nesse caso, se refere ao 
uso da mensuração da performance como insumo para o processo decisório, a gestão 
estratégica, alocação de recursos, gestão de processos de negócios e projetos, monitora-
mento, avaliação e produção de dados e informações relevantes para as diversas partes 
interessadas, tais como gestores, colaboradores, mídia e cidadãos. Por fim, a sustentação 
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se traduz nas atividades necessárias para que a sistemática de mensuração do desempe-
nho se perpetue e solidifique no contexto e cultura organizacionais. (JULNES e HOL-
ZER., 2001).
 Neely (1998) traz de maneira mais específica uma série de atividades que deve 
ser realizadas no contexto do processo de mensuração da performance. Ele defende o 
início do processo com a aquisição de dados e seu posterior agrupamento e ordenação, 
que possibilitarão uma análise estruturada do que foi coletado. Após as análises, deve-se 
proceder à interpretação dos dados e, por fim, sua disseminação.
 O uso da informação sobre a performance no processo decisório se configura 
como elemento crítico na produção dos impactos desejados. Portanto, esse componente 
é etapa basilar para que o processo de mensuração da performance possa ser institucio-
nalizado e, consequentemente, sustentado ao longo do tempo. (HOLZER et al., 2017).
 Um espaço privilegiado para comunicar o desempenho, mobilizar equipes e 
construir uma cultura de processos com foco em resultados são as reuniões integradas 
e periódicas, com base em dados e evidências, sobre a performance. Os participantes 
dessa reunião devem se engajar em um trabalho analítico (pensar, repensar, avaliar, re-
avaliar, sugerir, questionar, explicar e investigar). Ou seja, não se trata de uma avaliação 
superficial da estratégia (processos ou projetos) e dos resultados disponibilizados pelos 
indicadores, mas sim um evento repleto de aprendizado para cada participante e para a 
organização como um todo. (BEHN, 2014).
 Em linhas gerais, essas reuniões se destinam a examinar os indicadores e iniciati-
vas, verificando o progresso, as barreiras e os riscos referentes à implementação bem-su-
cedida e malsucedida da estratégia e dos objetivos mobilizadores (prioritários) (BEHN, 
2014). Além disso, esses eventos apontam qualidades e defeitos na estratégia, sugerindo 
correções de percurso.
 Especificamente no setor público, uma característica que o limita de, muitas ve-
zes, ter a perenidade adequada do processo de mensuração da performance é a constante 
reorganização de sua estrutura lógica, o que inviabiliza a perspectiva de análise longi-
tudinal da performance e a adoção de boas práticas que direcionam a maturidade do 
processo. (JOHNSON, 2005).

3      Proposta do processo de mensuração da performance

 No que diz respeito ao método de pesquisa, buscou-se realizar um levantamento 
dos principais autores (considerados seminais) com produção relevante na temática de 
performance (tanto em termos de qualidade, quanto quantidade de publicações e cita-
ções).
 Dentre os periódicos pesquisados, tem-se: Public Management Review; Interna-
tional Journal of Public Administration; Public Performance and Management Review; 
e Public Money and Management. Artigos de outros periódicos também foram utiliza-
dos, mas os citados acima são aqueles de maior relevância. Complementarmente, alguns 
livros comumente citados em artigos e outros trabalhos acadêmicos também foram uti-
lizados como referenciais para o estudo, além de analisar as experiências de mais de 30 
projetos de concepção de modelos de mensuração em organizações de diversos portes do 
setor público, privado e terceiro setor.
 A partir da leitura dos artigos, os principais achados foram consolidados em do-
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cumento estruturado com base nos diversos construtos definidos. As análises resultantes 
foram apresentadas no artigo, tanto no âmbito do referencial teórico como no âmbito 
desta seção de desenvolvimento.
 Considerando que os procedimentos de coleta e análise de dados para o artigo 
foram apresentados em sua completude, convém adentrar na proposta de processo de 
gestão da performance, objetivo central do artigo.
 De acordo com Franceschini et al. (2019), a abordagem de processos é uma po-
derosa ferramenta de gestão, já que sistemas de mensuração e avaliação da performan-
ce são, em geral, um conjunto de processos interconectados e interdependentes. Essa 
afirmação justifica a abordagem do presente artigo em discorrer sobre o processo de 
gestão da performance, desdobrado em três subprocessos. Essa abordagem estruturada 
pretende criar uma estratégia de gestão com desempenho, em que os líderes da organi-
zação precisam “fazer funcionar” e, de forma concomitante, efetuar ajustes, correções e 
melhorias em busca de um desempenho superior.
 Cada subprocesso será abordado a partir da perspectiva de atividades a serem 
desenvolvidas, peculiaridades, características e interações necessárias. Esta seção é apre-
sentada a partir da lógica sequencial de cada um dos subprocessos (NEELY, 1998; JUL-
NES e HOLZER, 2001; FRYER et al., 2009; BEHN, 2014), conforme demonstrado na 
Figura 1 abaixo.

Figura 1 - Subprocessos de gestão da performance

Fonte: elaboração dos autores

3.1     Definir o desempenho

 O primeiro subprocesso do processo de gestão da performance é “Definir o De-
sempenho”, ou seja, quais são os aspectos principais da organização que ditarão se ela 
está ou não desempenhando bem. Esse bloco possui duas etapas constituintes, sendo a 
primeira a compreensão do modelo da organização e a identificação dos postos-chave 
que a mantém cumprindo sua missão. (VAN DOOREN, BOUCKAERT e HALLIGAN, 
2010).
 A compreensão da organização, processo, intervenção etc. pressupõe, para ga-
rantir a sua adequabilidade, a utilização de modelos e/ou ferramentas de diagnóstico, 
que se possibilita criar uma estrutura analítica ou uma narrativa. Ou seja, a aplicação 
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de uma ferramenta de diagnóstico possibilita a criação de uma estória de como a orga-
nização funciona, executa sua estratégia e, sobretudo, gera valor para seus beneficiários 
e clientes.
Como mencionado anteriormente, um dos benefícios de um processo de gestão da per-
formance adequado é a comunicação do que realmente é importante acerca do desempe-
nho da organização para as partes interessadas. Por essa razão, é essencial que as métri-
cas estejam estritamente relacionadas – isto é, alinhadas – com os objetivos estratégicos 
da organização.
 Portanto, é extremamente útil se valer de modelos como o Governance Canvas 
para compreensão e definição de modelos específicos de desempenho para concentrar a 
atenção nos valores gerados aos beneficiários/clientes; manter a atenção em demandas e 
exigências provenientes de diferentes grupos de partes interessadas; diferenciar as métri-
cas de esforços (condutores de desempenho) e de resultado, possibilitando a criação de 
uma rede lógica de causalidade. (MARTINS, MOTA e MARINI, 2019).
 A seguir é apresentada a versão do Canvas que auxilia os gestores a construir, 
explicitar e comunicar o modelo de funcionamento de sua organização (unidade/depar-
tamento ou equipe) à todas as partes interessadas.

Figura 2 - Governance Canvas

Fonte: MARTINS, MOTA e MARINI, 2019

 O Governance Canvas é útil, pois busca simplificar a forma como objetivos de 
uma organização são apresentados e ajudam a chamar a atenção para os fatores mais 
importantes, ou seja, para o “modelo de negócio” da organização. (MARTINS, MOTA e 
MARINI, 2019).
 A crença subjacente ao Governance Canvas é a não existência de uma única me-
dida capaz de fornecer a indicação clara do desempenho geral de uma organização ou 
processo. Assim, é necessária uma definição balanceada de indicadores nos mais distin-
tos blocos e elementos críticos contido no Canvas, desde questões financeiras, passando 
por operações (rotinas e projetos), até chegar nos impactos e valor gerado pelo “negócio”. 
(MARTINS et al., 2019).
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 Ao se ter maior compreensão da organização e de seus diferentes blocos consti-
tuintes, a partir do Governance Canvas, dirigentes e gestores devem se questionar sobre:

1. Que tipo de ganho de performance deve ser priorizado no processo para o pró-
ximo ciclo de gestão (mandato, período da gestão)? Ou seja, quais são os seus 
objetivos principais?

2. Que metas precisam ser definidas?
3. Quem são os clientes / beneficiários que definem o público ou mercado-alvo e 

que serão positivamente impactados?

 A reflexão e a resposta a essas perguntas possibilitarão a criação do objetivo mo-
bilizador, usado para descrever o que tem de ser alcançado para cumprir a estratégia 
da organização. A escolha do(s) objetivo(s) que a organização precisa alcançar é uma 
atividade para o desenvolvimento e adequada implementação do processo de gestão da 
performance. Entretanto, essa etapa exige a atenção de não criar uma quantidade exces-
siva de objetivos a serem alcançados, já que não é possível se concentrar em tudo. Muitos 
objetivos muito provavelmente farão com que o processo de gestão da performance seja 
disfuncional.
 Então, cuidadosamente, é importante conceber, selecionar e validar/aprovar as 
declarações de objetivos que sejam focados, seletivos e legítimos para a organização per-
seguir.
 Paralelamente à definição de objetivos, deve-se elaborar a sistemática de mensu-
ração da performance, ou seja, o modelo conceitual e de atividades que serão desenvol-
vidas ao longo do ciclo.
 Por fim, com relação ao subprocesso de “Definir o desempenho”, os responsáveis 
pela mensuração da performance devem ser identificados e devidamente formados para 
que auxiliem na construção dos indicadores, instrumento de mensuração tratados no 
próximo subprocesso.

3.2     Mensurar o desempenho

 O segundo subprocesso do processo de gestão da performance é “Mensurar o 
Desempenho”. A mensuração do desempenho diz respeito à definição de indicadores, 
metas e iniciativas específicas de redução do déficit de performance. Assim sendo, esse 
subprocesso tem como objetivo construir e clarificar a conexão teórica entre os indica-
dores e metas e a missão/propósito específico estabelecido, que explica como o alcance 
das metas propriciarão o alcance dos resultados pretendidos na estratégia.
 Os indicadores de desempenho – ou Key Performance Indicators (KPI) – são 
métricas que quantificam o desempenho esperado e o desempenho efetivamente alcan-
çado. Eles permitem que todos possam ver e avaliar se o progresso está sendo feito, no 
sentido de alcançar o objetivo estipulado. (PETERSEN et al., 2010).
 Diferentemente dos objetivos, que são declarações mais abrangentes (o que é 
bom), os indicadores devem ser mais precisos, o que faz com que sua definição não seja 
uma tarefa fácil. (FRANCESCHINI et al., 2019). Eles são significativos apenas quando 
possuem uma fórmula clara sobre como devem ser calculados. Além disso, é necessário e 
útil ter uma ou mais metas para cada indicador que comunica o nível de desempenho do 
que a organização está tentando alcançar em tempo específico. (MARTINS e MARINI, 
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2010). Então, uma vez que os objetivos tenham sido estabelecidos, criam-se indicadores 
para capturar o desempenho e acompanhar o progresso.
 O conjunto de indicadores definidos deve produzir um modelo dinâmico, abran-
gente e multidimensional, que viabilize à organização estruturar o seu construto singu-
lar de desempenho. Uma metodologia adequada para proporcionar essa construção é o 
chamado 6Es do Desempenho. Esse modelo prevê que, ao olhar para a Cadeia de Valor 
ou o Governance Canvas da organização, é possível verificar duas categorias para o de-
sempenho, sendo elas a categoria de esforço e a categoria de resultado.
 Cada uma dessas categorias é desdobrada em 3 dimensões. As dimensões de Re-
sultado são “Efetividade”, “Eficácia” e “Eficiência”. Por sua vez, as dimensões de Esforço 
são “Execução”, “Excelência” e “Economicidade”. (MARTINS e MARINI, 2010). Portan-
to, os indicadores de desempenho criados para mensurar os principais elementos pre-
sentes no Governance Canvas estarão vinculados a uma dessas 6 dimensões básicas e 
descritas na sequência:

• Efetividade: dizem respeito aos impactos gerados pelas entregas (bens ou servi-
ços) disponibilizadas pela organização aos clientes ou beneficiários. Visa medir 
o nível de transformação no ambiente propiciado a partir das entregas.

• Eficácia: envolve o atendimento dos requisitos definidos para o produto gerado, 
podendo envolver tanto a quantidade quanto a qualidade do que foi entregue.

• Eficiência: pretende mensurar a relação entre a quantidade de outputs (pro-
dutos, sejam bens ou serviços) entregues com a quantidade de insumos neces-
sárias para produzi-los. Assim sendo, envolvem aspectos de tempestividade, 
produtividade, desperdício, entre outros.

• Execução: execução dos projetos e processos da organização conforme previs-
tos inicialmente, contemplando tanto a execução física como a execução orça-
mentária.

• Excelência: representa estar conforme com boas práticas, normativos e padrões 
de qualidade determinados ou impostos por metodologias ou referenciais pre-
sentes nos mais diversos campos da ciência, seja da gestão, engenharia etc.

• Economicidade: diz respeito aos indicadores que mensuram a vantajosidade 
na aquisição de inputs para a execução do processo, ou seja, com qualidade e, 
concomitantemente, de maneira menos onerosa possível. 

 A aplicação da metodologia dos 6Es do Desempenho possibilitam a mensura-
ção de diversos objetivos da organização, processo, projeto ou intervenção. Ademais, 
possibilitam a mensuração do desempenho por diversas perspectivas, seja em termos 
de entrega, aquisição, tempestividade, impacto gerado, dentre outros. O desempenho 
não pode ser visto apenas como lógica de entregas, em uma perspectiva de produtos e 
serviços do Governance Canvas, mas também holisticamente, considerando insumos, 
atividades, impacto gerado, relacionamentos entre partes interessadas etc. (MARTINS et 
al., 2019).
 Complementarmente, a mensuração de indicadores de desempenho só fazem 
sentido quando, para cada um deles, há a definição de uma meta, ou seja, um resultado 
a ser alcançado em um determinado período no futuro. Definir meta não é nem uma 
ciência e nem uma arte, é a junção de ambos. Em essência, a meta especifica o nível de 
desempenho a ser alcançado. Elas são usadas para uma variedade de finalidades, incluin-
do o esforço de transformar objetivos mobilizadores (que são, por definição, mais gerais) 
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em formas quantitativas e tangíveis para todos que trabalham na organização.
 A definição de metas torna a medição de desempenho diretiva. As metas influen-
ciam realmente o comportamento das pessoas, no engajamento de todos e na motivação, 
se forem bem definidas e possuírem um bom componente de incentivos. (FRANCES-
CHINI et al., 2019).
 É importante levantar a questão sobre quão árdua e incerta é a fixação de metas 
no contexto de uma organização. Metas definidas de maneira inadequada podem gerar 
desmotivação quando seu alcance não é factível, ou produzir estagnação, quando as me-
tas se encontram na zona de conforto e muito próximas do desempenho que a organiza-
ção já conseguiu alcançar.
 Dessa forma, boas metas devem ser desafiadoras e realistas, em que as pessoas e 
equipes possuem voz e participação no estabelecimento das metas, o que possibilitará a 
produção de engajamento e cumprimento de tais metas.
 A medição do desempenho por si só não propicia a melhoria. Ela simplesmente 
orienta, alinha e concentra a atenção das pessoas sobre o que é importante e fornece 
feedback sobre as tendências e mudanças no desempenho. Melhoria sustentável no de-
sempenho só virá a partir da implementação de melhorias nos processos ou recursos em-
pregados, bem como pela execução de projetos de transformação. Portanto, é importante 
não só apenas medir e comparar o desempenho alcançado com as metas, mas também 
converter metas em planos de ação que propiciem mudanças e melhorias nos processos 
e recursos.

3.3     Melhorar o desempenho da organização

 Esse é o último e principal subprocesso do processo da gestão da performance. 
Os subprocessos anteriores apenas fazem sentido se, definitivamente, for implementado 
um sistema de mensuração do desempenho que produza resultados. A promoção da me-
lhoria da performance passa necessariamente pelas seguintes etapas:

• Coletar dados, realizar análises e interpretações e comunicar os dados e infor-
mações sobre o desempenho às partes interessadas;

• Realizar as Reuniões periódicas de monitoramento e avaliação da performance 
que facilitam o aprendizado, estimulam o processo decisório e promovem en-
caminhamentos e ações;

• Meta-avaliação do sistema de mensuração do desempenho.

 Após a definição dos indicadores, a próxima atividade no processo de performan-
ce contempla rotinas periódicas de coleta de dados, com o objetivo de produzir as devi-
das informações para que as pessoas reajam em direção ao que está sendo mensurado. 
Assim, cumprir o papel da mensuração do desempenho é, sobretudo, guiar, orientar e 
influenciar comportamentos.
 Além da coleta de dados, estes precisam ser analisados e interpretados correta-
mente. Os dados ou coleções de dados não “falam” por si. Para interpretar esses dados, 
precisa-se do modelo de análise (com relações causais e hipóteses) concebido e que es-
teja aderente a realidade ou contexto em que o objeto está inserido. O modelo analítico 
funciona como uma lente pela qual o analista irá observar os dados e poderá extrair 
informações e/ou interpretações, que contemple um padrão coerente, uma história reve-
ladora, uma lição valiosa e, sobretudo, um encaminhamento para a ação.
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 Em síntese, os dados não “falam” de maneira independente do olhar do analista 
e de sua perspectiva analítica (o modelo de análise) concebida de forma alicerçada nos 
objetivos mobilizadores e déficits de performance levantados. 
 Por fim, é requerido definir uma estratégia proativa de disseminação e promoção 
do uso dos dados e informações do desempenho. A estratégia de disseminação propicia 
o consumo dos dados e informações, gera consciência estratégica e cultura voltada para 
resultados e busca por melhor desempenho.
 Nesse sentido, o processo de gestão da performance deve prever a melhor forma 
de comunicar os resultados às partes interessadas, engajando-as em sistemáticas de to-
mada de decisão robustas e pragmáticas. Neste momento se aconselha a utilização das 
Reuniões de Aprendizado Estratégico (RAE) para comunicação, entendimento e discus-
são do desempenho, com objetivo principal de tomar as devidas medidas corretivas e os 
próximos passos em termos de direcionamento das ações. (BEHN, 2014).
 Assim sendo, a RAE não se propõe a discutir assuntos não relacionados à estraté-
gia e aos objetivos mobilizadores da organização. O foco da reunião está na avaliação das 
prioridades estratégicas e sua execução.
 Para tanto, exige comprometimento total de seus participantes com o atingimen-
to de resultados, com a análise da estratégia e também com a sua avaliação. (BEHN, 
2014).
 Ao final, deve haver a confecção de um relatório da reunião sobre as decisões 
tomadas para posterior acompanhamento. Este fornece subsídios à elaboração da pauta 
da próxima reunião. 
 Uma boa RAE deve ser periódica, integrada e orientada por dados (data-driven) 
sobre o desempenho. (BEHN, 2014). Os resultados são obtidos por meio do compro-
metimento dos participantes com as análises (e reflexões) e com a entrega de resultados. 
Além disso, as contribuições geram planos de ação que irão orientar a organização rumo 
aos seus objetivos mobilizadores/estratégicos.
 A última etapa do processo de gestão da performance diz respeito à meta-ava-
liação do sistema de mensuração do desempenho. A pergunta que direciona essa etapa 
envolve compreender como se é possível tirar proveito e realmente aprender com todas 
as informações que estão à disposição e, além disso, como melhorar cada vez mais sua 
qualidade.
 Nesse sentido, vale destacar que os sistemas e modelos de mensuração não nas-
cem perfeitos, mas precisam ser implantados e seguir períodos de refinamento e apri-
moramento ao longo do tempo. Além disso, dificilmente se tem modelos perfeitos e im-
pecáveis no primeiro ciclo. Os sistemas de mensuração implementados começam a ficar 
mais robustos a partir do terceiro ciclo de mensuração. Este é o momento em que a 
organização estará cada vez mais próxima de modelos ótimos que minimizam limitações 
metodológicas, acertam o timing apropriado e fortalecem uma cultura de gestão para 
resultados. Os modelos subótimos, por outro lado, não devem ser invalidados, mas sim 
compreendidos como um processo de aprendizado e aperfeiçoamento. É preferível pos-
suir um modelo com limitações a não possuir modelo algum.
 Assim sendo, o aprendizado e robustez do modelo de mensuração virá apenas 
mediante a verificação periódica de distorções e refinamentos contidos no modelo como 
um todo. Deve-se avaliar o alinhamento e a busca do cumprimento da visão de futuro e 
da missão a partir da análise do conjunto de indicadores e de aspectos críticos do modelo 
de mensuração em operação.
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 Os líderes da organização e os analistas de performance precisam diagnosticar e 
agir sobre os pontos de fragilidades ou de oportunidades de melhoria, fazendo as modi-
ficações necessárias para que a sistemática de mensuração, monitoramento e avaliação 
possam produzir os melhores resultados.
 Será possível analisar a robustez dos sistemas de monitoramento e avaliação 
quando, a partir de análises, for possível identificar os atributos mencionados por Mar-
tins e Marini (2010), como simplicidade; seletividade e foco; integração e coerência; le-
gitimidade; qualidade; uso e apropriação da informação ao longo do processo gerencial; 
e, por fim, contestabilidade.
 Os líderes podem alterar qualquer um dos componentes-chave do seu modelo de 
desempenho para obter uma nova sistemática de mensuração, modificando a forma de 
monitorar, coletar dados, confeccionar relatórios de desempenho, alocação de recursos, 
criar novas capacidades, rever incentivos e recompensas, criar novas oportunidades de 
engajamento e motivação. Isto é, ajustar de forma abrangente todos os aspectos de como 
é formulado, implementado, mensurado e avaliado o modelo de mensuração.
 Recomenda-se que o modelo de mensuração passe periodicamente por uma me-
ta-avaliação, ou seja, a avaliação do modelo de mensuração e avaliação, de tal forma 
que permita identificar fragilidades, gargalos e oportunidades de melhorias. A figura 3 
apresenta o fluxo sintético das principais etapas descritas na proposta do processo de 
mensuração da performance.

Figura 3 - Detalhamento dos subprocessos mensuração da performance

Fonte: elaboração dos autores

4      Considerações Finais

 Ao final do ciclo de execução dos três subprocessos apresentados para o processo 
de mensuração da performance, recomeça-se o ciclo. Bons líderes (executivos e gestores) 
estão acostumados a construir este espiral ascendente de gestão com performance. Para 
esses líderes, o desempenho deste ano torna-se a linha de base para mensurar as novas 
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realizações do próximo ano.
 Nas organizações, as expectativas dos beneficiários, clientes e investidores são 
atendidas pelo trabalho focado em perseguir essa trilha de cumprir a estratégia rumo a 
construir um desempenho superior. Todos os anos, os investidores exigem que a organi-
zação apresente a execução da estratégia e sua tradução em ganhos de desempenho.
 Os três subprocessos apresentados neste artigo refletem recomendações para a 
melhoria do desempenho de organizações em geral, sejam do setor privado, setor pú-
blico e terceiro setor. Complementarmente, a metodologia foi construída levando em 
consideração que são pessoas que devem executá-la e, em última instância, são elas que 
proporcionarão os caminhos para o alcance de melhores performances e alavancagem de 
ganhos.
 Seja uma organização pública, tendo cidadãos como beneficiários finais, ou uma 
empresa, com seus consumidores e acionistas, todos possuem expectativas e demandas 
a serem satisfeitas, mesmo que eles não possam exigir que o desempenho do período ou 
ano seguinte seja melhor do que o do ano anterior.
 Cidadãos estão cada vez mais conscientes de que o dinheiro de taxas e impostos 
sejam revertidos em mais e melhores serviços públicos. Consumidores estão cada vez 
mais exigentes com os produtos e serviços que escolhem pagar, ainda mais em um mer-
cado competitivo e globalizado. Estas exigências são suficientes para manter qualquer 
gestor que se preze, seja público ou privado ou terceiro setor, bastante interessado em 
produzir resultados sustentáveis.
 Se os líderes das organizações optarem por produzir ganhos de desempenho ao 
seguir o processo de gestão da performance apresentado neste artigo, estarão aptos a 
implementar uma abordagem que contempla o estado da arte em termos de performan-
ce, além de ter sido aplicada em um amplo espectro de organizações, consolidando um 
modelo de gestão que os levará para uma jornada capaz de produzir resultados cada vez 
mais significativos.
 Como limitação do estudo, ele não foi pautado em uma revisão sistemática da 
literatura gerencial de performance, o que traria uma visão ainda mais ampla em termos 
acadêmicos e do universo de publicações existentes. A forma metodológica de reduzir 
esse possível impacto foi se valer de autores e publicações referenciais e amplamente ci-
tadas, além de referenciar outros artigos publicados em periódicos científicos de elevado 
fator de impacto.
 Em termos de próximos estudos a serem desenvolvidos na temática de gestão 
da performance organizacional, sugere-se a produção de estudos empíricos do processo 
aqui apresentado e os resultados gerados para as organizações. Uma segunda possibilida-
de é o desenvolvimento de estudos comparativos mostrando as similitudes e diferenças 
do processo de mensuração da performance entre organizações públicas e privadas, in-
clusive em termos do potencial de alcance de resultados.
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Resumo: Na busca incessante pela melhoria da qualidade do serviço prestado a 
Polícia Militar da Bahia, fazendo uso da disciplina Gestão por Processo, tem bus-
cado melhorar a qualidade do seu serviço ao tempo que realinha suas práticas. 
Diante disso, buscou-se após análise do processo atual, propor um modelo para 
padronização do processo de aquisição/contratação da Polícia Militar da Bahia, 
permitindo um realinhamento da sua execução. Proposta que levou ao desenvol-
vimento do tema por meio de uma pesquisa com uso do método indutivo, em um 
recorte transversal e um enfoque qualitativo. Tratando-se ainda de uma pesquisa 
de cunho não-experimental, sendo um estudo descritivo que utilizou a pesquisa da 
literatura e documental para coleta de dados. No caminho até a entrega final foram 
observadas oportunidades de melhoria diretas para o processo, além de outros 
ganhos para a equipe responsável pelo trabalho desenvolvido e para a Instituição, 
como aprofundamento no conhecimento, maior entendimento sobre a “engrena-
gem” que é formada pelas diversas áreas envolvidas e interessadas nas atividades, 
assim como aumento na maturidade profissional e institucional. Para a disciplina 
de Business Process Management e aos profissionais certificados na mesma a ini-
ciativa permitiu evidenciar a importância da gestão por processos para a melhoria 
dos resultados organizacionais. Por fim, ao modelo de processo sugerido foi agre-
gado um plano de ação que permita uma melhor gestão das mudanças e resultados 
a serem alcançados.

Palavras-chave: Gerenciamento de Processos de Negócio. Gestão Pública. Polícia 
Militar da Bahia.

Abstract: In the constant search for improving the quality of the service provided 
by the Military Police of Bahia, using the Management by Process discipline, it has 
sought to improve its service quality while realigning its practices. Therefore, after 
analyzing the current process, it was sought to propose a model to standardize 
the acquisition / contracting process of the Military Police of Bahia, allowing a 
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realignment of its execution. The Proposal develops the theme through research 
using the inductive method, in a cross-sectional and qualitative approach. It is also 
non-experimental research, a descriptive study that used literature and documen-
tary research for data collection. On the way to the final delivery, opportunities for 
direct improvement for the process were observed, in addition to other gains for 
the team responsible for the work developed and for the Institution, such as deepe-
ning knowledge, greater knowledge about the “gear” that is formed by the different 
areas. Consequences and results in activities, as well as increased professional and 
institutional maturity. The discipline of Business Process Management and profes-
sionals certified in the same initiative highlight the importance of process manage-
ment to improve organizational results. Finally, we added a plan to the suggested 
process model that allowed a better solution to the changes and results.

Keywords: Business Process Management, Public Management, Bahia State Mili-
tary Police.

1      Introdução

 Criada em 17 de fevereiro de 1825, através de Decreto Imperial e, então, deno-
minada “Corpo de Polícia”, a Polícia Militar da Bahia (PMBA) possui, conforme a Cons-
tituição Federal, Art. 144 (BRASIL, 1988), o dever de exercer a preservação da ordem 
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Sua área de responsabilidade 
coincide com toda a extensão do Estado da Bahia, dessa forma exerce o policiamento 
ostensivo preventivo nos seus 417 municípios baianos e para tal mister necessita de uma 
logística que a permita atuar neste vasto território com características diversas e distintas.
 Analisando sob a ótica do Gerenciamento de Processos de Negócio, seus prin-
cipais Processos de Negócio são o Policiamento Ostensivo Preventivo e o Policiamento 
Especializado, contudo para execução dos seus Processos de Primários é necessário o 
funcionamento de forma harmônica dos Processos de Suporte e Gerenciais. Diante do 
tamanho do território de responsabilidade e da necessidade de decisões e ações ágeis o 
suficiente para atender às necessidades que sua missão lhe impõe, a PMBA optou por 
descentralizar muitas de suas funções, dentre elas a logística e consequentemente os 
processos de aquisição. Permaneceu centralizado no Departamento de Apoio Logístico 
(DAL) apenas as grandes aquisições como fardamento, armamento, viaturas etc.
 Dentre os processos de suporte mais importantes, exigidos e críticos se encontra 
o processo de compras. Apesar de bastante normatizado dentro do Estado, esse processo 
sofre adaptações locais em suas atividades em muitas das 56 Unidades Gestoras (UG) 
que o executam. Assim, o padrão de execução acaba aos poucos se modificando e essa 
falta de maior padronização expõe os gestores a possíveis falhas, inclusive sendo este fato 
pontuado pela Procuradoria Geral do Estado (PGE) e pelo Tribunal de Contas do Estado 
(TCE). Embora reconheçam a qualidade dos processos executados na PMBA, o que os 
torna referência para os demais órgãos do Estado, esses órgãos de controle destacam as 
diferentes formas de realização no âmbito da Corporação.
 Diante desse cenário, esse trabalho nasce da necessidade de propor um modelo 
para padronização do processo de aquisição/contratação da PMBA, permitindo um rea-
linhamento em sua forma de execução.
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2      Referencial Teórico

 Uma das definições para o termo logística, segundo o Dicionário Aurélio, é 
“ação de organizar teoricamente a localização, disposição e transporte dos envolvidos 
numa operação militar”, bem como “a parte da arte militar que trata dos problemas de 
transporte e de abastecimento das tropas”. (FERREIRA, 1993, p. 1045). Infere-se desses 
problemas, a necessidade de planejamento, obtenção, armazenamento, transporte, dis-
tribuição, reparação, manutenção e evacuação de material para fins operativos ou admi-
nistrativos.
 Dessa forma, percebe-se a importância dessa área na esfera militar, onde guer-
ras já foram perdidas por falhas logísticas. Portanto, a importância não seria diferente 
para a Polícia Militar da Bahia. Em seu Plano Estratégico 2017 – 2025 – a PMBA rumo 
ao seu bicentenário, essa Instituição explicita de forma clara essa importância, pois seu 
Objetivo Estratégico n.º 13 estabelece como uma de suas prioridades “Garantir a logística 
adequada às necessidades da instituição.” (BAHIA, 2017).
 Considerando ainda que essa logística passa necessariamente pela utilização do 
dinheiro público e da consequente responsabilidade pelo uso adequado desse recurso, a 
redução da variação dos processos que integram esta área deve ser uma constante pre-
ocupação na gestão pública. Dessa forma, torna-se possível reduzir a possibilidade de 
falhas e consequente desperdícios de recursos, sejam eles decorrentes de aquisições des-
necessárias, erros na especificação dos itens, falhas de natureza técnico-legais nos pro-
cessos, dentre outras possibilidades.
 O uso adequado do recurso público é defendido também por Porter (1986, p. 31) 
em seus estudos sobre Cadeia de Valor. Segundo ele, “uma empresa é uma cadeia de va-
lor, representada por uma série de processos inter-relacionados” e ele destaca ainda que 
“o sucesso dos negócios passa, também, pela capacidade da empresa em gerir de forma 
eficiente e eficaz as suas atividades internas”. (PORTER, 1989, p. 325). Observando que o 
sucesso para um órgão público não está relacionado com a obtenção de lucro, mas pode 
ser entendido como o atendimento da necessidade do cidadão, mantendo o equilíbrio no 
uso dos recursos disponíveis, seguindo o princípio da eficiência trazido na Constituição 
Federal. Sobre isso, Ramos (2001) esclarece que

“A eficiência pretendida pelo texto constitucional (art. 37, caput) não 
se esgota na adoção pelo Poder Público de procedimentos formalmente 
corretos. A sociedade aspira a que a Administração adote os métodos 
mais apropriados, dentro de avançados padrões técnicos. O adminis-
trador não será responsabilizado se o resultado não for o esperado, mas 
apenas se não diligenciou para que a Administração adotasse todos os 
procedimentos ao seu alcance para obter o melhor intento.” (Ramos, 
2001, p. 93)

 Portanto, cabe ao Gestor Público, dentre outras coisas, observar os princípios da 
administração pública e, dentro de uma gestão estratégica partindo da Cadeia de Valor, 
percebendo que o macroprocesso de logística ocupa relevante destaque, deve tratá-lo 
com a importância que este requer e ao desdobrá-lo zelar pela eficiência dos processos 
que o compõem.
 
gação de atividades e comportamentos executados por humanos e/ou máquinas para 



BPM Scientific Magazine, Brasília, a. 1, n. 1, jan./dez. 2020 88

damente entendidos e gerenciados para que se possa garantir o alcance desse(s) resulta-
do(s). Para obter-se esse entendimento sobre o processo, o ponto de partida deve ser a 
sua modelagem, seguida da análise e melhoria. Já para o seu gerenciamento é importante 
que se defina um modelo de governança e um padrão de gestão de desempenho que per-
mita o adequado acompanhamento dos processos que integram a organização.
 Ainda segundo o BPM CBOK a modelagem deve permitir “compreender, comu-
nicar e gerenciar componentes de processos de negócio” sendo “uma atividade funda-
mental para o gerenciamento da organização”. (BPM CBOK, 2013, p. 72). Sendo ainda 
o ponto de partida para a análise do processo, que, por sua vez, irá permitir um melhor 
entendimento do mesmo. Durante a análise de processo é possível criar “uma compre-
ensão completa do negócio” e gerar “benefício imediato pela padronização de regras e 
partes dos fluxos de trabalho” (BPM CBOK, 2013, p. 107), um dos benefícios buscados 
pela PMBA no desenvolvimento deste projeto.
 Para a modelagem e pensando ainda na comunicação posterior referente ao pro-
cesso foi utilizada de forma básica a notação BPMN (Business Process Model and Nota-
tion), por ser útil para apresentar um modelo para públicos alvos diferentes, ser bastante 
versátil para modelagem e ser suportada por diversas ferramentas de BPMS (Business 
Process Management Suite), além de já ser amplamente conhecida em diversas orga-
nizações e facilitar a comunicação entre a área de negócio e a área de TI (BPM CBOK, 
2013, p. 81). Sendo ainda uma notação já adotada pela PMBA dentro da sua doutrina de 
Gerenciamento de Processos de Negócio.
 Na PMBA, o modelo de governança de processos encontra-se bem definido e sob 
a responsabilidade do Departamento de Planejamento, Orçamento e Gestão (DEPLAN), 
mais especificamente sob encargo do Centro de Projetos (BAHIA, 2015), que apesar do 
nome possui a estrutura de um Centro Corporativo de Projetos (CCP) e Processos. Im-
plantado em 2013, na oportunidade da realização da Copa do Mundo no Brasil, como 
Escritório de Projetos, o CCP adota desde então a metodologia do Project Management 
Institute (PMI) para o gerenciamento de projetos da Instituição. Em 2015, o CCP incor-
pora a tecnologia de Gerenciamento de Processos de Negócio, estabelecendo o uso de 
boas práticas difundidas pela Association of Business Process Management Professionals 
International (ABPMP).
 A gestão adequada de processos permite, conforme destacado por Torres et al. 
(2013, p. 2), “melhorias na integração de ações nas perspectivas de estratégia, custos, 
recursos, inovação e tecnologia, contribuindo para o cumprimento da missão do órgão e 
o alcance da visão de futuro definida.” Essa gestão perpassa pelos processos que integram 
a Instituição e consequentemente pelas atividades que os compõem, visto que estas ex-
pressam, em menor dimensão, a forma como a organização pública funciona e gerencia 
seus recursos, entregando por fim valor em forma de serviços públicos de qualidade para 
o cliente/cidadão. Esse entendimento é corroborado por Porter (1989, p. 133), que parte 
da premissa de que “as atividades são os pilares da construção de vantagens competitivas, 
sendo consumidoras de recursos, por um lado, e criadoras de valor, por outro”.
 Sobre o termo vantagem competitiva desenvolvido por Michael Porter, Torres 
et al. (2013, p. 7), revela que “procura demonstrar como a estratégia escolhida e seguida 
pela organização pode determinar e sustentar o seu sucesso competitivo”. Relembrando 
o entendimento de que o sucesso para a esfera pública é o atendimento da necessidade 
do cidadão, mantendo o equilíbrio no uso dos recursos disponíveis, podemos inferir que 
a gestão pública deve buscar esse “sucesso” e para tanto utilizar-se do conhecimento e 
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 tecnologias de gestão para atingir tal objetivo e dentre elas está a Gestão de Processos de 
Negócio, disciplina central deste estudo. 

3      Metodologia

 Este estudo de caso utilizou em sua pesquisa o método indutivo, visto que parte 
do pressuposto que as diversas formas atuais de se fazer aquisição no Estado poderiam 
ser integradas em um caminho comum, com um recorte transversal, visto que as infor-
mações e normas utilizadas seguem o mesmo período do trabalho realizado, e uma abor-
dagem qualitativa, que passa por uma interpretação das normas vigentes. Trata-se, ainda, 
de uma pesquisa de cunho não-experimental, pois não houve teste prático do resultado 
durante a pesquisa, sendo um estudo descritivo, com o propósito de expor as caracterís-
ticas do fenômeno estudado (VERGARA, 2003) para realizar uma pesquisa da literatura 
nas diversas áreas do conhecimento pelas quais um processo de aquisição perpassa.
 Para coleta de dados foi utilizado a pesquisa de campo e documental. A primeira 
foi realizada junto aos principais órgãos da Polícia Militar (PM) que participam do pro-
cesso estudado, entre eles o DEPLAN. Já a pesquisa documental se utilizou de fontes pri-
márias como documentos oficiais, publicações relativas a área de aquisições e contratos 
em internet e na Intranet da PM, bem como as informações coletadas em reuniões com 
os atores e partes interessadas para o entendimento e modelagem do processo em estudo. 
As reuniões seguiram o modelo de possuir um núcleo de profissionais com conhecimen-
to nas áreas jurídica, orçamentária, licitatória, execução financeira, contabilidade, finan-
ças e auditoria no desenvolvimento do processo, sendo as validações realizadas através 
da apresentação do trabalho desenvolvido a outros profissionais das respectivas áreas 
que não atuaram na elaboração do mesmo.

4      Resultados e Discussões

 Em virtude das características do seu serviço, a PMBA possui a necessidade de 
adquirir bens e serviços dos mais diversos tipos e especificações, desde os mais comuns, 
como serviço de limpeza e manutenção de bens, até os mais complexos, abrangendo área 
de saúde, tecnologia, materiais bélicos e outros. Esses processos possuem muitas vezes 
características e regulamentações muito particulares e que devem ser atendidas, gerando 
formas “diferentes” de execução e consequentemente bastantes variações de modelos. 
Isso é ampliado quando observamos as modalidades possíveis e obrigatórias em que uma 
licitação pode ser realizada, como por exemplo, pregão; registro de preço2; convite; to-
mada de preço; concorrência; , ou mesmo as suas exceções, como dispensa de licitação, 
inexigibilidade e indenização.
 Como modelo inicial foi buscada a padronização do processo dentro de um 
caminho comum a todos, apresentando as modalidades e exceções à licitação como 
subprocessos que devem ser seguidos caso a caso. Para o levantamento das informações 
relativas ao processo foram reunidos policiais que possuem experiência nas diversas fun-
2 O Registro de Preço é um procedimento para registro formal de preços decorrente de licitação 
específica relativa a compras de aquisição frequente e serviços de menor complexidade técnica, para 
futuras e eventuais contratações, gerando para o fornecedor vínculo obrigacional, com característica e 
compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores e condições a serem 
praticadas, conforme os quantitativos, órgãos e entidades participantes (BAHIA, 2019).
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ções que estão envolvidas e/ou interessadas na sua execução, como o Planejamento Or-
çamentário, Licitações, Execução Financeira, Almoxarifado, Análise Jurídica, Auditória 
Financeira. Além desses profissionais, outros com capacitação em Gestão de Projetos e 
Processos, contribuíram com o presente trabalho representando também os Solicitantes/
Demandantes. Para modelagem do processo foram realizadas entrevistas e análise dos 
documentos e normas apresentadas e diversas reuniões de refinamento até posterior va-
lidação do novo processo desenhado.
 A modelagem foi pensada de forma que pudesse servir como ferramenta de co-
municação e capacitação, além disso, buscou-se respeitar a cultura organizacional muito 
forte e o nível de maturidade institucional. Dessa forma algumas oportunidades de me-
lhoria, bem como regras de notação (BPMN) foram deixadas para implementação em 
um momento futuro onde a organização possa percebê-los, entendê-los e tratá-los. Uma 
das estratégias adotadas para facilitar a comunicação, dentro da cultura organizacional, 
foi descrever o processo iniciando dentro de uma Unidade/Departamento, tendo os de-
mais Departamentos aparecendo como piscinas abstratas, apesar de se tratar da mesma 
instituição (PMBA). Essa estratégia busca a modelagem da verdade, como defende Gart 
Capote (2017), e evidencia o entendimento institucional, onde as “Unidades” ainda se 
enxergam como ilhas e se comportam como se cada uma fosse uma instituição.
 Outra estratégia adotada, para identificação de pontos de gargalos fora da Insti-
tuição e já conhecidos, foi a criação de uma piscina abstrata derivada de outra piscina 
abstrata, demonstrando a passagem do processo da Secretaria de Administração do Es-
tado (SAEB) para a Secretaria da Fazenda (SEFAZ) durante a “análise de requisição de 
compra” e a possível “análise da qualidade dos gastos”, visto que nesse ponto o processo 
pode ficar estagnado por tempo indeterminado e consequentemente dificultar ou mesmo 
impedir a conclusão do processo, impactando diretamente no funcionamento da organi-
zação, entre outros prejuízos.
 Durante a análise do processo foram verificadas necessidades de adequações no 
fluxo de forma a atenderem a mudanças recentes no Sistema Integrado de Planejamento, 
Contabilidade e Finanças (FIPLAN) e a adoção do uso do Sistema Eletrônico de Infor-
mações (SEI), adaptações impostas pelo uso corporativo desse sistema de informação. 
Órgãos externos à PMBA também foram incluídos no fluxo de forma a demonstrar a 
necessidade de consulta/participação desses no “caminho comum”, a exemplo do “Pare-
cer” da Procuradoria Geral do Estado (PGE), necessário para uma grande quantidade de 
aquisições.
 Dentre as Oportunidades de Melhoria mais complexas foram encontradas neces-
sidades de incluir no desenho a “Abertura de Conta Vinculada”, uma exigência advinda 
da Lei Estadual nº 12.949, de 14 de fevereiro de 2014 (BAHIA, 2014) que objetiva sal-
vaguardar a responsabilidade do Estado nas situações de contratação de serviços tercei-
rizados. A análise desse ponto demonstrou diversas oportunidades de melhoria, como: 
GAP (lacuna) de prazo e também de restituição financeira; necessidade de definição de 
processo; necessidade de integração institucional; conflito de normas e pontos de garga-
los. 
O relacionamento com o fornecedor, apesar de não ser legalmente possível antes de uma 
aquisição, pode e deve ser observado após a sua contratação e, dentro dessa lógica, foi 
percebido um crescente aumento de queixas desses em relação à demora em receber o 
pagamento referente ao serviço prestado ou produto entregue. Analisando os motivos, 
foi verificado que o atraso ocorria mesmo após a autorização de pagamento (atividade do 
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subprocesso de pagamento de bens ou serviços), visto que após essa atividade, ainda era 
necessária uma autorização de repasse de recursos por parte do Departamento de Au-
ditoria e Finanças (DAF). Contudo, isto poderia resultar em um gargalo em momentos 
de grande demanda, como por exemplo no encerramento do exercício financeiro, pois o 
DAF se configurava no processo como um ponto centralizador de todos os pagamentos 
da PMBA, lembrando que são 56 unidades gestoras, e, dessa forma, apresentando-se 
nestes momentos como possíveis gargalos.
 Devido aos fatores apresentados, foi utilizada a estratégia de desenhar o subpro-
cesso de “Abertura de Conta Vinculada” exatamente da forma como vem ocorrendo, 
de forma a evidenciar ao máximo essas necessidades de normatização e adequação nos 
diversos níveis do Governo do Estado, tornando assim a imagem do processo uma força 
propulsora da melhoria e do aumento de entendimento institucional. Abaixo um diagra-
ma para ilustrar a entrega realizada, visto que o processo detalhado se tornou documento 
interno restrito à PMBA.

Figura 1 - Diagrama do processo de aquisição/contratação da PMBA

Fonte: elaboração do autor (2020)

 Buscando impulsionar a maturidade institucional na gestão de processos de ne-
gócio foram apresentados indicadores a serem acompanhados e que se relacionam com 
as três principais Unidades envolvidas em um processo de aquisição/contratação, o DE-
PLAN, o DAF e a UG envolvida na aquisição/contratação. Esses indicadores objetivam 
também iniciar nessas Unidades a adaptação de forma natural ao processo de implanta-
ção da gestão do desempenho e foram elaborados de forma extremamente simples, para 
facilitar o entendimento e os ganhos provenientes de sua utilização para os processos 
decisórios e, consequentemente, do melhor uso do recurso público. 
 Assim, foram sugeridos o “Índice de Economicidade” ao DEPLAN, de forma a 
tornar possível perceber se o planejamento adequado tem gerado economia e conse-
quente melhor uso; o “Índice de Inconsistências” ao DAF, para permitir acompanhar o 
nível de conhecimento das Unidades e evitar a ocorrência de inconsistências legais nos 
processos que venham a trazer prejuízo ao erário e gerarem a punição dos gestores públi-
cos; e o acompanhamento do “Tempo de Aquisição” para as UG, de maneira que possam 
perceber o tempo que decorre entre a solicitação e o recebimento do item solicitado, 
demonstrando a necessidade do planejamento antecipado, além de em um momento 
futuro evitar que sejam engendrados esforços em um processo que não será finalizado 
dentro do tempo disponível para o mesmo.
 Para implementação das mudanças necessárias foi sugerido um plano de ação 
que se inicia com a oficialização do novo processo e vai até o primeiro ciclo de gestão de 
desempenho. De acordo com a cultura organizacional, a oficialização do processo ocorre 
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após publicação de documento oficial em Diário Oficial do Estado (DOE) ou no Boletim 
Geral de Ostensivo (BGO), documento análogo ao DOE, mas de abrangência interna 
da Corporação. Após essa publicação, o plano de ação segue para a fase de comunicação 
das mudanças, de forma a potencializar a velocidade de adoção das novas práticas, ação 
concomitante com a capacitação do efetivo e o acompanhamento das mudanças nas UG. 
O referido plano finaliza com um ciclo de gestão de desempenho, que contempla a exe-
cução total do processo, ação que será assessorada por profissionais com o conhecimento 
técnico necessário para dirimir as possíveis dúvidas sobre a análise dos indicadores.

5      Considerações Finais

 Após observar a necessidade de padronização e as oportunidades de melhoria 
encontradas durante a análise do processo, ficou evidente a necessidade de elaboração 
de proposta de um modelo para padronização do processo de aquisição/contratação da 
PMBA.
 O desenvolvimento desta modelagem, além da sua entrega direta, permitiu de-
monstrar na prática a conexão entre os processos institucionais, a importância da Cadeia 
de Valor, bem como a necessidade sobre o seu conhecimento e gestão.
 A definição do processo TO-BE, ou seja, do novo processo permitiu um grande 
trabalho em equipe em que diversos profissionais puderam ter a sensação de perten-
cimento sobre o trabalho realizado. Esse trabalho também gerou um aprofundamento 
no conhecimento relativo ao tema, ao tempo que possibilitou que todos os envolvidos 
passassem a se enxergar em um processo maior, o que foi bastante enriquecedor para a 
equipe e consequentemente para a Instituição.
 A modelagem realizada no nível de atividades permitiu a percepção e destaque de 
nuances críticas, ao tempo que atendeu às demandas atuais e expectativas sobre a reali-
zação do referido projeto. 
 Observando o momento organizacional, pode-se inferir que este trabalho foi 
mais um passo no aumento da maturidade institucional em relação ao Business Process 
Management (BPM) e que demonstra a importância que a disciplina vem ganhando na 
Organização. Além de entregar resultados práticos para os gestores, o BPM apresenta 
de forma detalhada às esferas superiores os pontos críticos que devem ser observados e 
tratados.
 Por fim, espera-se que esta proposta possa contribuir na adoção do gerenciamen-
to de desempenho de processos, impulsionando o acompanhamento, análise e gestão de 
indicadores que permitam uma melhoria contínua dos serviços prestados pela Centená-
ria Milícia de Bravos, a briosa Polícia Militar da Bahia.
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Resumo: A Administração Pública vem adotando modelos de gestão exitosos, em 
grande parte oriundos da iniciativa privada, como por exemplo o Gerenciamento 
de Processos de Negócio.  Nesse diapasão, a Polícia Militar da Bahia tem envidado 
esforços para prestar com maestria à sociedade um serviço de segurança pública 
de qualidade se valendo desse modelo. A presente pesquisa teve como objetivo pro-
por melhorias no processo de pagamento dos serviços de Concessionárias Públicas 
(abastecimento de água e energia elétrica) com vista à efetivação do pagamento 
das faturas no vencimento e, consequentemente, eliminação e/ou redução de inci-
dência de juros e multas sobre tais contas. Partindo de seus objetivos, este estudo, 
servindo-se do método indutivo, assumiu uma abordagem descritiva dos fatos em 
análise. Para coleta de dados foi escolhido o procedimento de estudo de caso, jun-
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tamente com a pesquisa bibliográfica e documental, todas essas escolhas com a 
perspectiva qualitativa. Durante a análise do mencionado processo, observou-se 
que a execução do processo se dá com o uso de diferentes sistemas de informação 
e comunicação.  Observou-se que havia lacunas na gestão do processo, inexistindo 
indicadores que sinalizassem seu desempenho, bem como, constatou-se a possibi-
lidade de redução de handoffs e inserção de quick wins. Os elementos descobertos 
pela pesquisa tornaram viável a propositura de melhorias no processo de pagamen-
to dos serviços de Concessionárias Públicas da PMBA, com vista à efetivação do 
pagamento das faturas fielmente no vencimento e, consequentemente, eliminação 
e/ou redução de incidência de juros e multas sobre tais contas.

Palavras-chave: Gerenciamento de Processos de Negócio. Polícia Militar da Bahia. 
Pagamento de serviços de Concessionárias Públicas.

Abstract: The Public Administration has been adopting successful management 
models, largely from the private sector, such as Business Process Management. In 
this context, the Military Police of Bahia has made efforts to provide a quality public 
safety service to the society using this technology. This research aimed to propose 
improvements in the payment process for the services of Public Concessionaires 
(water and electricity supply) with a view to effecting the payment of invoices on 
expiration and, consequently, eliminating and / or reducing the incidence of in-
terest and fines on such accounts. Based on its objectives, this study, using the 
inductive method, took a descriptive approach to the facts under analysis. For data 
collection, the case study procedure was chosen, along with bibliographic and do-
cumentary research, all of these choices with a qualitative perspective. During the 
analysis of the mentioned process, it was observed that the execution of the process 
takes place with the use of different information and communication systems. It 
was observed that there were gaps in the management of the process, with no indi-
cators that signaled its performance, as well as the possibility of reducing handoffs 
and inserting quick wins. The elements discovered by the research made it feasible 
to propose improvements in the payment process for the services of PMBA Public 
Concessionaires, with a view to effecting the payment of invoices faithfully upon 
expiration and, consequently, eliminating and / or reducing the incidence of inte-
rest and fines on such accounts.

Keywords: Business Process Management. Bahia´s Military Police. Payment of 
services from Public Concessionaires.

1      Introdução

 A gestão pública tem sido incessantemente exigida a realizar entregas satisfatórias 
e relevantes para sociedade sendo direcionada a adotar medidas que possam otimizar 
o uso dos recursos públicos. Hodiernamente, a máxima de necessidades infinitas e re-
cursos escassos se torna cada vez mais premente. Este desafio, tem levado servidores e 
gestores públicos a buscarem soluções práticas e modernas para elevar o nível do serviço 
público ao patamar da excelência.   
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 Para fazer frente a tantas batalhas diárias, a administração pública vem, nota-
damente, adotando modelos de gestão exitosos, em grande parte oriundos da iniciativa 
privada, e incorporado tais ferramentas ao seu cotidiano. Desta forma, ganha corpo, a 
despeito do modelo burocrático com estruturas rígidas e hierarquizadas ainda predomi-
nante, o Gerenciamento de Processos de Negócio. 
 De acordo com BPM CBOK (2013), o Gerenciamento de Processos de Negó-
cio (BPM – Business Process Management) representa uma nova forma de visualizar as 
operações de negócio que vai além das estruturas funcionais tradicionais. (BPM CBOK, 
2013). A partir da visão sistêmica proporcionada pela prática de BPM, é possível en-
xergar as atividades organizacionais do início ao fim (ponta-a-ponta), agregar valor aos 
produtos e serviços e fazer entregas condizentes com as necessidades do cliente.
 Nesse diapasão, a Polícia Militar da Bahia (PMBA), órgão do Poder Executivo 
do Estado da Bahia, com cerca de trinta e três mil homens e mulheres nas suas fileiras, 
tem a missão de manutenção da ordem pública e preservação da vida, dispondo sempre 
de representantes do Estado nos 417 (quatrocentos e dezessete) municípios do território 
baiano. Com toda sua estrutura, a PMBA tem envidado esforços para prestar com ma-
estria à sociedade um serviço de segurança pública de qualidade, lastreado nos direitos 
humanos e com vistas à proteção à vida, conforme previsão constitucional.
 Sendo assim, a modernização da Corporação é um estado constantemente dese-
jado pela população. Para evidenciar tal intento, a PMBA lançou, em meados de 2016, o 
seu Plano Estratégico para o período de 2017 a 2025, cujo subtítulo “A PMBA Rumo ao 
Seu Bicentenário”, remete aos seus 200 anos de existência. Neste documento, de forma 
inédita, se utiliza uma das mais utilizadas metodologia de planejamento e gestão, o Ba-
lanced ScoreCard (BSC). 
 Esta metodologia traz no seu bojo quatro importantes instrumentos de gestão: 
o Mapa Estratégico, os Indicadores, as Metas e o Portfólio de Iniciativas Estratégicas. A 
análise do Mapa Estratégico possibilita, para além dos Objetivos Estratégicos, a identi-
ficação das Diretrizes Estratégicas as quais descrevem a Missão, a Visão e os Valores da 
PMBA, elementos norteadores para implementação da estratégia estabelecida.
 Nesse contexto, o Departamento de Planejamento, Orçamento e Gestão (DE-
PLAN), órgão pertencente à PMBA, exerce o papel de protagonista na consecução do 
Plano Estratégico da PMBA (BAHIA, 2017a), pois a  ele cabe a elaboração do planeja-
mento das políticas públicas e estratégias institucionais, e, ainda, “planejar, orientar e 
executar a programação orçamentária e a consolidação dos planos, programas, projetos, 
acompanhamento, gestão e atividades governamentais, no âmbito da Polícia Militar da 
Bahia”. (Bahia, 2014a).
 Além das atribuições legais acima descritas e de acordo com o Plano Estratégico 
da PMBA, o DEPLAN é o responsável pela coordenação dos trabalhos para que a estra-
tégia aconteça no cotidiano da Instituição, além de ser o guardião de dois objetivos estra-
tégicos, a saber: “Modernizar a Corporação com melhores práticas de gestão e controle” 
e “Assegurar a qualidade da gestão orçamentária, financeira e do gasto público”. (Bahia, 
2017a).
 Nesse sentido, emerge o presente trabalho acadêmico, com fulcro no Gerencia-
mento de Processos de negócio, tendo por objetivo propor melhorias no processo de 
pagamento dos serviços de Concessionárias Públicas (abastecimento de água e energia 
elétrica) com vista à efetivação do pagamento das faturas no vencimento e, consequen-
temente, eliminação e/ou redução de incidência de juros e multas sobre tais contas. O 
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estudo do processo escolhido neste trabalho de pesquisa se deu não só pela relevância 
no aspecto financeiro, como também, com outro olhar voltado para a perspectiva legal 
e ambiental.
 A abordagem metodológica escolhida partindo dos objetivos definidos foi a des-
critiva, sustentada pelo método indutivo. Quanto aos procedimentos de coleta e análise 
da dados foi eleito o estudo de caso aliado à pesquisa bibliográfica e documental, todos 
esses trabalhados sob o enfoque qualitativo.

2      Refencial Teórico

 É consenso que vivemos em uma sociedade organizacional. (PRESTHUS, 1965). 
Nossas necessidades são atendidas, majoritariamente, por organizações que visam ofer-
tar produtos e serviços sendo recompensadas pelas suas entregas através do lucro e, no 
caso específico das organizações públicas, pelo bem-estar social. Para Chiavenato (2007) 
a nossa sociedade moderna e industrializada se caracteriza por ser uma sociedade com-
posta de organizações. É inegável o papel preponderante das organizações para a sobre-
vivência e desenvolvimento do homem. Assim, se queremos ter uma sociedade melhor é 
primordial que tenhamos organizações cada vez melhores.
 A busca por melhores resultados organizacionais sempre esteve no cerne das teo-
rias administrativas. Sordi (2018) argumenta que o esforço das organizações na procura 
das melhores práticas de negócio teve sua origem em 1911, quando Taylor publica sua 
obra “Princípios da administração científica”. Como contraponto à teoria científica e suas 
limitações, a abordagem administrativa da gestão por processos se posiciona como alter-
nativa viável à moderna gestão das organizações. Desta forma, há uma movimentação 
para adoção de novos modelos organizacionais, com vistas a assegurar níveis elevados 
de produtividade e satisfação, tendo como foco a entrega de valor para o cliente. Sobre 
Gestão por Processos, o  professor Sordi (2018) deslinda que 

A gestão eficaz implica ater-se a todas as fases do ciclo de vida do pro-
cesso de negócio: planejamento da sua utilização, projeto da sua estru-
tura operacional e gerencial, construção, disponibilização, utilização, 
monitoramento, identificação de oportunidades de melhoria e condu-
ção de ajustes para efetivar a melhoria. [...]. Observa-se que empresas 
organizadas e geridas por intermédio de processos de negócios vin-
culam e direcionam para eles todos os demais recursos da empresa, o 
processo de negócio passa a ser meio integrador dos ativos da organi-
zação. (SORDI, 2018, p. 20-21)

 O Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM) se consolida como uma disci-
plina de gestão com envergadura suficiente para suportar as constantes transformações 
sociais, possibilitando a maximização de valor para os clientes e as partes interessadas. 
Segundo o BPM CBOK (2013), BPM é uma disciplina gerencial que integra estratégias 
e objetivos de uma organização com expectativas e necessidades de clientes, por meio 
do foco em processos ponta a ponta. A implantação de BPM é uma condição para so-
brevivência e, também, crescimento organizacional, pois os processos de negócio são a 
essência de toda e qualquer instituição. Relegar os processos é entregar ao acaso a gestão 
corporativa e, consequentemente, a razão de ser da organização. Assim, num ambiente 
organizacional com demandas sociais cada vez mais aceleradas e constantes a implanta-
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tação de BPM se torna premente e será o grande diferencial das empresas exponenciais.
 Os processos de negócio fazem parte do dia a dia das organizações. Toda ativi-
dade que é desenvolvida no âmbito corporativo tem um sequenciamento lógico que lhe 
dá o caráter peculiar em cada empresa. Gonçalves (2000) ao evidenciar que as empresas 
são grandes coleções de processos, cita Hammer e Champy (1994) os quais afirmam que 
um processo é um grupo de atividades realizadas numa sequência lógica com o objetivo 
de produzir um bem ou um serviço que tem valor para um grupo específico de clientes. 
Já Capote (2012) afirma que tudo é processo. Saiba você ou não. Queira você ou não. 
Assim, é notória a presença de processos de negócios nas organizações, da mesma forma 
que também fica latente a ignorância organizacional quanto à existência dos processos 
como um ativo intangível. Uma organização que não conhece e nem gerencia seus pro-
cessos terá como fatídico destino a extinção. Jesus e Macieira (2014), destacam que

Entender processos de negócio é, portanto, entender como o negócio 
utiliza recursos humanos, materiais, financeiros e tecnológicos para 
gerar produtos/serviços que criem valor para seus clientes e partes 
interessadas [...]. Um processo materializa o modo como um negócio 
executa o trabalho para atender seus clientes, gerando resultados de 
valor. (JESUS; MACIEIRA, 2014, p. 39)

 Um dos grandes desafios da área de BPM é o engajamento dos atores para im-
plementar mudanças a partir do desenho dos processos. A manutenção do status quo, 
a proteção da zona de conforto, o medo do novo e daquilo que é desconhecido po-
dem ocasionar foco de resistência que, se não gerenciado, comprometerá o projeto de 
transformação. O BPM CBOK (2013) alerta que a mudança é uma parte significativa de 
BPM e um assunto sério para quem pretende mitigar os riscos em qualquer iniciativa de 
transformação. Dessa forma, qualquer projeto de transformação de processo deverá ser 
conduzido com o envolvimento das partes interessadas, reconhecimento dos ganhos e 
gerenciamento das expectativas para se obter êxito no intento. Assim, BPM deverá per-
correr o caminho do convencimento e fazer parte da cultura organizacional.
 A busca incessante pelo aumento da produtividade também é comtemplado por 
BPM. Tal pretensão é um desiderato do serviço público. Cabe lembrar que, conforme 
estabelecido pela Carta Magna, a Administração Pública tem a obrigação de fazer apenas 
o que está previsto em lei. Os aspectos legais são impositivos para o Estado e cabe aos 
seus entes o fiel cumprimento da legislação. Há de se ressaltar, ainda, em referência ao 
preconizado pela Constituição Federal (1988), que os atos do Estado devem alcançar a 
eficiência, a eficácia e a efetividade. Vislumbra-se que BPM tem um vasto caminho a per-
correr para transformação da Gestão Pública,  onde os processos são complexos e inter-
dependentes. Sobre isso, o Guia de Gestão de Processos do Governo Federal (BRASIL, 
2014) destaca que 

Os principais processos de uma instituição (sobretudo os processos de 
negócio) atravessam as fronteiras das áreas funcionais, sendo conhe-
cidos como processos transversais, transorganizacionais (cross-orga-
nizational), interfuncionais, interdepartamentais ou horizontais. Tais 
processos são executados de forma transversal à estrutura “vertical”, 
típica das organizações estruturadas funcionalmente. Além disso, no 
caso da Administração Pública, deve ser dada importância especial aos 
processos que ultrapassam as fronteiras das instituições, como ocorre 
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na execução de políticas públicas. (BRASIL, 2014, p. 8-9)

 Não obstante, especial atenção deve ser direcionada, nas tratativas do desenho 
dos processos, para os impactos gerados pelas novas atividades modeladas, a fim de se 
efetivar a sustentabilidade social e ambiental. Para o BPM CBOK (2013) reduzir ou eli-
minar gastos, consumos e uso de recursos em processos que não agregam valor deve ser 
um direcionador em esforços de desenho de processos. Reduzir a proporção de insumos 
[...] menos consumo de água, menos fertilizantes, menos agrotóxicos, menos energia são 
objetivos a serem considerados, o que pode levar também à redução do número de pas-
sos em processos. A discussão socioambiental é emblemática e parece estar dissociada do 
cotidiano organizacional. Nesse sentido, BPM tem relevante papel social para hastear a 
bandeira da sustentabilidade no âmbito corporativo e conduzir as organizações ao pata-
mar da excelência.  
 O crescimento organizacional está condicionado ao gerenciamento de processos 
de negócio. À medida que as organizações avançam e implementam BPM como alicerce, 
se faz necessário mecanismos de governança de processos. Para o BPM CBOK (2013), 
as organizações devem ter uma estrutura clara de governança para fornecer direciona-
mento e esclarecer limites de alçada de decisão, para habilitar transformação de processo 
interfuncionais e intrafuncionais ou programas de gerenciamento bem-sucedidos. Tal 
afirmativa evidencia a necessidade de se constituir organismos de governança de proces-
sos de forma a deixar clara a participação dos atores e como estes devem proceder para 
atuar de maneira colaborativa visando as transformações dos processos.  
 No âmbito da PMBA, a governança de processos fica sob responsabilidade do 
Centro Corporativo de Projetos (CCP), que compõe a estrutura do DEPLAN, tendo suas 
atribuições descrita na Portaria nº 070 – CG (BAHIA,  2015), publicada em 22 de dezem-
bro de 2015. O CCP é composto por três Coordenações, dentre elas a Coordenação de 
Processos, com as atribuições de 

planejar as estratégias na gestão de processos organizacionais; anali-
sar os desenhos e modelagens de processos organizacionais; coorde-
nar a implementação, o monitoramento, o controle e o refinamento 
dos processos organizacionais; assegurar a aplicação da metodologia 
de gestão de processos estabelecida; consolidar os registros, documen-
tações, avaliação das práticas e difusão de aprendizados em gestão de 
processos; acompanhar e avaliar os processos organizacionais; integrar 
os múltiplos processos organizacionais e os gestores de processos, con-
solidando suas informações”. (BAHIA, 2015)

 Inicialmente, o foco das atividades da Coordenação de Processos do CCP se 
restringia em atender as demandas oriundas do Sistema Estadual de Segurança Pública 
(SESP), que é capitaneado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), e composto, além 
da PMBA, pela Polícia Civil (PC), pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBM), e pelo De-
partamento de Polícia Técnica (DPT), os quais possuem em suas estruturas, Escritórios 
ou Centros de Projetos e Processos (EPP/CPP). 
 A partir das iniciativas demandadas pela SSP, através do seu modelo de Gover-
nança, as atividades da Coordenação de Processos foram se consolidando e favorecendo 
a cultura de BPM na PMBA. Buscou-se, então, fortalecer e disseminar tal prática inter-
namente, sendo um dos projetos mais exitosos, a implantação do Curso de Introdução 
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à Gestão por Processo (CIGPROC), lançado em 2016, regularmente chancelado pela 
PMBA, contabilizando hoje mais de duzentos e cinquenta servidores capacitados e sen-
do ministrados por três policiais militares com certificação internacional em gerencia-
mento de processos de negócio (CBPP).
 Outro marco que impactou a prática de BPM no âmbito do SESP foi, por ini-
ciativa da SSP, a publicação, no Diário Oficial do Estado (DOE), da Portaria n.º 719 
(BAHIA, 2017b), em 28 de novembro de 2017, que normatizou a Gestão de Processos 
e estabeleceu as práticas preconizadas no Guia para o Gerenciamento de Processos de 
Negócio (BPM CBOK) pela Association of Business Process Management Professionals 
International (ABPMP), deixando como legado os parâmetros de BPM no Estado da 
Bahia.

3      Metodologia

 Partindo de seus objetivos, a presente pesquisa, valendo-se do método indutivo, 
assumiu uma abordagem descritiva dos fatos em análise, com vistas a familiarizar o leitor 
com o tema objeto de estudo. Segundo Gil (2002), as pesquisas descritivas estão entre as 
que demonstram a preocupação do pesquisador social com a atuação prática. 
 Embora dados estatísticos tenham sido levantados, este não foi o enfoque deste 
trabalho. A abordagem adotada foi a qualitativa, que possibilitou uma análise interpreta-
tiva  e contextual das informações, sem manipulação devido ao caráter não-experimental 
do estudo.  
 A proposta deste trabalho se iniciou com a demanda oriunda do Diretor do DE-
PLAN, em meados de julho de 2019, que, diante de casos de pagamento em atraso das 
contas de Concessionárias de Serviços Públicos, determinou a criação de um Grupo de 
Trabalho (GT) composto por integrantes da própria Organização Policial Militar (OPM) 
para apresentar uma proposta de melhoria do processo. A composição do GT se deu com 
a participação de policiais militares que tinham expertise na área orçamentária/financei-
ra e deste Pesquisador, responsável pela Coordenação de Processos da OPM.
 A partir do demandado pelo Gestor, o GT elaborou um calendário de reuniões 
semanais para levantar as informações do processo, sendo iniciada a pesquisa e análise 
de documentação. O caminho metodológico quanto ao procedimento de coleta e análise 
de dados definido como estudo de caso favoreceu a observação  da interação entre os 
componentes do processo, por meio da observação direta da execução das atividades 
intrínsecas ao processo analisado, dentro da própria unidade responsável por sua execu-
ção, no acompanhamento da sua rotina diária.
 Inicialmente, a pesquisa bibliográfica e documental se deu pelo levantamento 
da legislação já publicada do processo em lide, com posterior análise de leis e decretos, 
no âmbito estadual, e das portarias publicadas na esfera corporativa, passando para fase 
seguinte com a realização de entrevistas e levantamento das informações pelos principais 
atores do processo responsáveis pela sua execução. 
 Posteriormente, foi realizada a modelagem do processo da maneira como ele 
ocorria rotineiramente, conhecida como modelagem do Processo As-Is, a partir das in-
formações obtidas e do acervo legal. Em paralelo, se levantou os dados quantitativos com 
o fito de identificar aquelas OPM com maior reincidência e valores mais elevados quanto 
ao consumo e pagamento em atraso dos serviços já mencionados, a fim de verificar a 
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possibilidade de melhorias imediatas, denominadas de quick wins.
 Na fase seguinte, se buscou a identificação de oportunidades de melhorias, bem 
como a validação da modelagem As-Is realizada e o estabelecimento de indicadores do 
processo. Tais insumos, possibilitaram a modelagem do Processo To-Be, qual seja a nova 
modelagem do processo com as melhorias sugeridas, vindo a se tornar público, em 02 de 
outubro de 2019, quando se divulgou na intranet da PMBA o produto deste trabalho. 
Ao final, foi apresentado o novo desenho do processo através de reuniões realizadas com 
as Unidades Gestoras (UG) da Capital e definido um cronograma de reuniões de acom-
panhamento e visitas com vistas à implantação da nova modelagem do processo, o qual 
se encontra hoje em fase de execução.  

4      Resultados e Discussões

 O presente trabalho se inicia com a revisão da modelagem As-Is do processo de 
Pagamento de Contas das Concessionárias de Serviço Público, a qual foi inicialmente 
realizada no ano de 2016, por policiais militares que laboravam na área orçamentária / 
financeira e de BPM, servindo então como parâmetro para elaboração da nova modela-
gem. Além de utilizar essa modelagem como base, foram realizadas reuniões, entrevistas 
e análise dos documentos apresentados, dentre eles, se destaca a Portaria nº 060-CG 
(BAHIA, 2018), publicada na intranet em 23 de julho de 2018, data posterior à modela-
gem inicial, a qual estabelece, no âmbito da PMBA, diretrizes para execução das despe-
sas relativas aos serviços prestados pelas concessionárias de serviços públicos de água e 
energia elétrica no Estado da Bahia. 
  A partir da imposição dessa recente normatização e da real necessidade de se 
reduzir os gastos desnecessários provenientes da execução das despesas, emergiu a ne-
cessidade por uma nova modelagem (To-Be) que atendesse aos reclames expostos. 
 O processo de Pagamento de Contas das Concessionárias de Serviço Público é re-
alizado, efetivamente, por 12 (doze) OPM da PMBA, chamadas de Unidades Financeiras 
(UF), as outras unidades são chamadas de Unidades Consumidoras (UC). As UF centra-
lizam as contas de consumo e são as responsáveis pelo pagamento de todas as despesas 
das UC, no que tange aos serviços públicos em epígrafe. Nesse sentido, a modelagem 
(As-Is) teve como mote apenas as atividades realizadas por esses dois principais atores 
do processo. 
 Durante a análise do mencionado processo, observou-se que a execução do pro-
cesso se dá com o uso de diferentes sistemas de informação e comunicação. Em um pri-
meiro momento as UF utilizavam o Sistema de Gestão do Consumo (GCC), estabelecido 
pelo Decreto Estadual n° 15.153 (BAHIA, 2014b), de 23 de maio de 2014, com o qual se 
acessa o lançamento da fatura mensal e o reconhecimento prévio das despesas no siste-
ma. Ao fazer isso, automaticamente, o GCC se conecta ao Sistema Integrado de Plane-
jamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia (Fiplan), instituído pelo Decreto 
Estadual nº 14.125 (BAHIA, 2012) de 06 de setembro de 2012, gerando os procedimen-
tos e documentos probos para efetivação do pagamento das mencionadas despesas, que 
só se dá, após o recebimento da declaração da fatura (débito) por parte das UC.
Paralelamente, as UC, ao receberem a fatura mensal enviada pelas Concessionárias de 
serviço público, devem analisar o documento recebido e, caso o consumo esteja de acor-
do com o descrito, procedem com o reconhecimento do débito, através do envio de uma 
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declaração da fatura para as UF, que, posteriormente efetivará o pagamento no Fiplan. 
Caso a fatura tenha divergência quanto ao consumo mensal, as UC devem realizar o 
“Questionamento da fatura” junto à Concessionária, não emitindo a declaração acima 
citada, o que inviabiliza o seu pagamento. Ressalta-se que a comunicação entre as UF e as 
UC se dá, oficialmente, através do Sistema de Eletrônico de Informação (SEI), instituído 
pelo Decreto nº 17.983 (BAHIA, 2017c), em 24 de outubro de 2017, concluindo assim a 
instância do processo. 
 Do levantado, observou-se que havia lacunas na gestão do processo, inexistindo 
indicadores que sinalizassem seu desempenho. Aparentemente, a modelagem não apre-
sentava elevado grau de complexidade, tornado intrigante a análise dos possíveis garga-
los existente e oportunidades de melhorias.
 A partir do exposto, a análise do processo atual foi iniciada revisitando o objeti-
vo que se pretende alcançar: redução e/ou eliminação de multas e juros decorrentes do 
pagamento fora do prazo das contas de serviços públicos prestados por Concessioná-
rias. Nesse sentido, definiu-se de imediato o foco da análise conforme preconiza o BPM 
CBOK: “o escopo é fundamental para decidir até que ponto a análise avançará e quanto 
será envolvido das funções de negócio”. (BPM CBOK, 2013). 
 Paralelamente, buscou-se informações por meio de entrevistas e pesquisas, per-
mitindo também avaliar as melhores práticas utilizadas principalmente pelas Instituições 
participantes do SESP. Assim sendo, utilizando a técnica de benchmarking, foi possível 
extrair do cenário encontrado as adaptações para realidade da PMBA, sendo também 
oportuno a realização de uma análise de conformidade legal.
 Nessa perspectiva, sob o prisma do objetivo da análise, se constatou a possibili-
dade de redução de handoffs2 e inserção de quick wins, retirando as UC e todas as suas 
atividades da modelagem (To-Be). Assim, se convencionou o fim da obrigatoriedade da 
atividade “Declarar a fatura”, como condição para efetivar o pagamento das contas de 
consumo por parte das UF. Segundo o entendimento do GT, responsável pela análise do 
processo, com base na atual normatização, independe da fatura estar ou não de acordo 
com o consumo, o pagamento poderia ser efetivado sem prejuízo para o Estado. 
 Posteriormente, e a qualquer época, os valores divergentes poderão ser ressarci-
dos, através da efetivação do subprocesso “Questionamento da Despesa”, que já é reali-
zado pelas UC. Tais mudanças, trazem implicações positivas para o processo ao retirar 
um gargalo, dá celeridade e maior autonomia para que as UF efetuem o pagamento das 
faturas no vencimento sem depender das atividades das UC.
 Outro aspecto relevante da análise, diz respeito a relação existente das UF com 
outros dois atores do processo, que até então não se revelava na modelagem (As-Is), 
quando da efetivação do pagamento das contas de consumo, a saber: o DEPLAN e o 
Departamento de Auditoria e Finanças (DAF). Tais Departamentos tem impacto direto 
no processo, quando ocorre a situação de indisponibilidade contábil e/ou financeira nas 
contas das UF, sendo tal fato considerado demasiadamente repetitivo e de maior entrave 
no processo, se configurando assim oportunidades de melhorias.
 Constatou-se que a oscilação no consumo dos serviços públicos, por parte das 
UC, invariavelmente, implica em maior aporte de recursos financeiros. Tais valores, 
muitas vezes, ultrapassam a previsão orçamentária e financeira, ocasionando insufici-

2 “Qualquer ponto em um processo onde o trabalho ou a informação passa de uma função para 
outra é um handoff nesse processo. Handoffs podem resultar em desconexões de processos e devem ser 
analisados com cuidado.” (BPM CBOK, 2013, p. 122)
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ência de recursos para pagamentos das faturas por parte das UF. Nesse caso, estas têm 
que solicitar ao DEPLAN a liberação de mais recursos orçamentários e financeiros para 
quitação da dívida. Feito isso, cabe ao DAF emitir uma Nota de Ordem Bancária (NOB) 
que depende de um ator externo (Instituição Bancária) para, enfim efetivar o pagamento.
 Nesse sentido, aumenta o grau de complexidade do processo, pois são necessá-
rios conhecimentos para operar os três sistemas de gestão (GCC, Fiplan e SEI) e reco-
nhecer as nuances próprias do processo de pagamento, atributo do Gestor Financeiro, 
que deve executar as atividades e tarefas no prazo devido, além de efetivar um bom canal 
de comunicação com os outros atores do processo.  
 Com fulcro na análise do processo realizada, norteado pelos objetivos estabeleci-
dos no trabalho, foi elaborada a modelagem futura (To-Be). A primeira modificação rea-
lizada no To-Be foi a inclusão de dois outros atores do processo - DEPLAN e DAF, pois 
estes, respectivamente, diante da necessidade de incremento financeiro e concretização 
do pagamento junto às Instituições Bancárias, participam decisivamente do processo. 
Por outro lado, buscou-se a retirada das UC, na condição de ator, considerando não ser 
mais necessária sua participação neste processo, devido a supressão da obrigatoriedade 
do documento elaborado pelas mesmas (Declaração da fatura), como requisito para se 
efetivar o pagamento. 
 Isto posto, possibilitou-se a redução de handoffs, cabendo as UC, conforme pre-
visão legal, a imperiosa atribuição de fazer a gestão do subprocesso de Monitoramento 
do consumo dos serviços públicos de água e energia elétrica. Ressalta-se, ainda que tais 
atividades trazem impacto direto no volume financeiro do processo de Pagamento de 
Contas das Concessionárias de Serviço Público. Contudo, o subprocesso acima descrito 
não foi alvo deste trabalho.
 As mudanças implantadas acima permitiram concentrar os esforços no objetivo 
deste trabalho: redução e/ou eliminação de atrasos no pagamento das contas das con-
cessionárias de serviços públicos. Nesse sentido, embora todas as Unidades da PMBA 
participem deste processo (ou na condição de consumidora ou de gestora), a modelagem 
To-Be se restringiu aos principais atores do processo, a saber: UF, DEPLAN e DAF. 
Ressalta-se que as UF tem, precipuamente, a responsabilidade legal de concretização do 
pagamento das contas de consumo, cabendo às mesmas a iniciativa de fazer seu acom-
panhamento e monitoramento contínuo e de sanar os possíveis entraves encontrados 
durante todo ciclo de vida do processo.
 Dessa forma, o desenho (To-Be) buscou evidenciar essa diretriz na modelagem 
proposta, descrevendo as diversas atividades de competência das UF, os caminhos e pos-
sibilidades que o processo pode percorrer, as diferentes ferramentas tecnológicas inte-
gradas (e/ou desassociadas) que ocasionalmente gera erros de sistemas, bem como a 
participação dos demais atores.
 Importa destacar também, a propositura de mudança de postura e maior dina-
mismo nas atividades pertinentes ao DEPLAN, considerando que no modelo anterior, as 
transações só eram por esta OPM realizadas quando demandadas pelas UF. Neste novo 
cenário, o DEPLAN, proativamente, acompanha o volume de aporte financeiro necessá-
rio nas contas de todas as 12 (doze) UF, através do GCC, e faz previamente a liberação 
dos recursos orçamentários e financeiros por intermédio do Fiplan, com vistas à pronta 
disponibilidade de saldos no sistema, favorecendo o que se conceitua em BPM como 
happy path ou “caminho feliz”.
 Por fim, o desenho se ateve a esclarecer e comunicar a etapa final do processo, 
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 sob a tutela do DAF, visando enfatizar o acompanhamento e monitoramento do mesmo 
até sua última fase, pois há incidências de situações extraordinárias, muitas vezes fora da 
competência da Instituição, demandadas por agentes externos, que requerem ações re-
paradoras céleres para que se possam atender ao lapso temporal diminuto estabelecido. 
Logo, buscou-se reforçar os esclarecimentos acerca das atividades deste importante ator 
do processo, com vistas a efetivação do pagamento.
 Conclui-se, portanto, que o desenho To-Be buscou implantar soluções vislum-
bradas na etapa da análise, com firme propósito de fazer frente às demandas e lacunas 
institucionais existentes e se efetivar a transformação do processo.

4      Considerações Finais

 Os elementos descobertos pela presente pesquisa tornaram viável a propositu-
ra de melhorias no processo de pagamento dos serviços de Concessionárias Públicas 
da PMBA, com vista à efetivação do pagamento das faturas fielmente no vencimento e, 
consequentemente, eliminação e/ou redução de incidência de juros e multas sobre tais 
contas.
 Nesse sentido, esta pesquisa buscou aproveitar as oportunidades de melhorias 
que foram surgidas no transcorrer das atividades, com vistas a desonerar os cofres pú-
blicos das falhas do processo, ocasionadas por eventuais  lacunas na execução e controle 
financeiro. Assim, ficou evidenciado a importância de se elevar o nível de maturidade 
de BPM na PMBA e a consolidação dessa importante disciplina de gestão para se fazer 
frente aos desafios organizacionais. 
 Considerando que a Corporação tem como um dos seus valores institucionais o 
profissionalismo, é necessário avançar para um modelo de gestão que modernize suas 
práticas aproveitando e investindo no capital intelectual disponível. Em um contexto de 
parcos recursos e demandas constantes, o investimento em estratégias inovadoras deve 
ser visto como primazia por aqueles que tem a responsabilidade de transformar a Orga-
nização.
 Complementarmente, a pesquisa buscou evidenciar, tendo como pano de fundo 
o processo em lide, outras perspectivas que eram ofuscadas pela mera análise financeira, 
a saber: a incipiência e descrédito de BPM como ferramenta de gestão na Instituição; a 
lacuna no processo de gestão do consumo de contas de água e energia elétrica e, por fim, 
o impacto destas na gestão socioambiental da Corporação.
 Nesse sentido, o presente trabalho logrou êxito ao esquadrinhar que a propositu-
ra de BPM, enquanto ferramenta de gestão, tem a envergadura necessária para alavancar 
os resultados organizacionais e ofertar a Instituição inúmeras possibilidades de melho-
rias de processos de negócio, tal como o fruto deste trabalho acadêmico, aqui demons-
trado.
 E, por fim, é mister reavivar a responsabilidade socioambiental, por parte do 
Estado, que perpassa por repensar e reduzir o consumo dos recursos ambientais. Essa 
propositura é validada pela concepção da abordagem do Triple Bottom Line, segundo a 
qual se deve considerar a prosperidade econômica, a qualidade ambiental e o equilíbrio 
social. 
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Resumo: A abordagem de visão sistêmica e seus impactos na geração de valor pú-
blico, promovida a partir da cadeia de valor, os quais são percebidos pelos clien-
tes, impulsionam a geração de conhecimento na definição do modelo lógico, utili-
zando como base normativa os sistemas estruturadores da administração pública, 
estimulando, assim, à transformação do Estado. Os mecanismos de governança 
pública estão pautados no alcance da excelência dos serviços públicos prestados 
à sociedade e na arquitetura organizacional orientada a processos, que tem como 
pré-requisito a cadeia de valor integrada do Estado Brasileiro.

Palavras-chave: cadeia de valor. valor público. gestão de processos de negócio. 
inovação. organização. governança.

Abstract: The systemic view approach and its impacts on the generation of public 
value, promoted from the value chain, which are perceived by customers, drive 
the generation of knowledge in the definition of the logical model, using the struc-
turing systems of public administration as a normative basis. , thus stimulating 
the transformation of the State. Public governance mechanisms are based on the 
achievement of excellence in public services provided to society and on a proces-
s-oriented organizational architecture, which has as a prerequisite the integrated 
value chain of the Brazilian State.

Keywords: value chain. public value. business process management. innovation. 
organization. governance.
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1      Introdução

 A excelência do modelo de governança e gestão deve estar representada pelo 
alcance dos resultados, por meio do desdobramento e alinhamento estratégico. Para o 
setor público, isso representa o atendimento das demandas dos interessados, sejam cida-
dãos ou organizações.
 A sociedade se torna cada vez mais exigente na qualidade dos serviços prestados, 
onde as relações entre a inovação e a gestão de processos de negócio levam em considera-
ção o valor percebido pelos clientes, criados a partir das interações sociais, com o alcance 
à transformação de processos essenciais, que criam, geram e entregam valor público.
 A necessidade de visão sistêmica nas organizações impulsiona naturalmente o en-
tendimento de que estes são um conjunto de processos inter-relacionados e interdepen-
dentes, que proporciona à administração desvincular o foco que detinha nos trabalhos 
dos departamentos ou funções, para a gestão de processos de negócio. Identificar, en-
tender e gerenciar esses processos como um sistema orgânico, contribui para a melhoria 
do desempenho quanto a eficácia, eficiência e efetividade das organizações, na busca de 
atingir os seus objetivos e das entregas de valor.
 Segundo a Constituição Federal (1988) do Brasil, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]

 A Administração Pública tem investido em modelos de gestão, envolvendo a 
gestão da estratégica e a gestão de processos de negócio impulsionada pela essência da 
inovação e a gestão da informação corporativa. As organizações precisam de pilares es-
tratégicos de negócio sólidos e integrados, que promova a melhoria da qualidade dos 
processos, com foco em resultados e alinhado ao desempenho institucional, para o al-
cance efetivo da criação e geração de valor, por meio da transformação dos processos e 
dos serviços entregues à sociedade.

2      Pilares Estratégicos de Negócio

 A composição dos pilhares estratégicos de negócio tem como base principal as 
disciplinas de gestão de processos de negócio, gestão da estratégia organizacional e a 
gestão da informação corporativa, processos essenciais para o alcance da governança e 
inovação, a partir de experiências percebidas na gestão e na execução desses processos 
em órgãos públicos.
 Destaca-se o Business Process Management (BPM) com o propósito de fortalecer 
os conceitos que sustentam o debate e o estudo em pauta.
 A gestão de processos de negócio, em inglês Business Process Management 
(BPM), destaca-se como um dos primeiros pilares estratégicos de negócio, tendo em 
vista que BPM “é uma disciplina gerencial que integra estratégias e objetivos de uma 
organização com expectativas e necessidades de clientes, por meio do foco em processos 
ponta a ponta”. (BPM CBOK, 2019). BPM engloba estratégias, objetivos, cultura, estru-
turas organizacionais, papéis, responsabilidades, políticas, normas, regras, métodos e 
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tecnologias para analisar, transformar, desenhar, implementar, gerenciar desempenho e 
estabelecer a governança de processos de negócio nas organizações.

Figura 1 - Pilares Estratégicos de Negócio – Governança & Inovação

Fonte: elaboração da autora

 Um grande destaque dos órgãos públicos está na entrega de valor, ou seja, os 
processos essenciais são de grande relevância e precisam ser identificados, definidos e 
aperfeiçoados continuamente, com o alcance da redefinição de estrutura organizacional 
para o seu funcionamento em função dos seus processos-chave. (Gonçalves 2000b)
 Para a contextualização da gestão de processos de negócio faz necessários des-
crever alguns princípios universais que norteiam o desenvolvimento de ações e o des-
dobramento das definições estratégicas na organização, que atendam às necessidades do 
cliente, dentro da abordagem aplicada: (i) satisfação dos clientes; (ii) metodologia padro-
nizada; (iii) transformação e inovação; (iv) melhoria contínua; (v) busca da excelência; 
(vi) informação e comunicação; (vii) flexibilidade e versatilidade; (viii) desenvolvimento 
humano; (ix) modernidade e vanguarda; (x) diferencial competitivo; (xi) know-How e 
competência; e (xii) gerência participativa.
 Além dos princípios universais de gestão de processos, destaca-se alguns elemen-
tos de suporte à metodologia de BPM, como instrumento norteador para estudo aqui 
presente, que pretende alinhar a governança e inovação, como principal eixo para efeti-
vação da missão do Estado Brasileiro, por meio da cadeia de valor integrada do Estado.

2.1     As características dos processos de negócio

 Destaca-se o contexto das características básicas que suportam a implantação dos 
processos e seu gerenciamento, meio pelo qual se identifica os processos e suas relações:

a. foco do cliente: os processos devem estar aptos a atender às necessidades dos 
clientes externo à organização, que venha a cumprir sua própria missão, afinal 
a organização é uma grande colecionadora de fluxos de valor voltados à satisfa-
ção das expectativas de um determinado grupo ou cliente. Neste sentido, há de 
se considerar o papel fundamental do cliente para a definição dos processos da 
organização. Davenport (1994) diz “um processo projetado corretamente tem a 
voz e a perspectiva do cliente embutidas”.

b. clientes: os processos devem estar aptos a atender às necessidades dos clientes. 
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Os clientes, para o quais os serviços devem ser entregue, podem ser externos ou 
internos à organização. Nesse contexto, a organização é uma coleção de fluxos 
(serviços/processos de trabalho) de valor voltados à satisfação das expectativas 
de um determinado grupo ou cliente.

c. um responsável: para garantir que os fluxos e os recursos permaneçam ade-
quados, avaliados e aperfeiçoados, mantendo seu funcionamento em perfeita 
execução e alcance os resultados a serem atingidos. Como diz Davenport (1994, 
p. 8): “os processos precisam de donos claramente definidos, que sejam respon-
sáveis pelo projeto e execução e que façam com que as necessidades dos clientes 
sejam satisfeitas”.

d. interfuncionalidade, horizontalidade: quando os processos permeiam diversas 
áreas funcionais. Conforme afirma Gonçalves (2000a) a maioria dos proces-
sos importantes são interfuncionais, isto é, atravessam as fronteiras das áreas 
funcionais, também conhecidos como processos transversais ou processos ho-
rizontais, já que se desenvolvem ortogonalmente à estrutura “vertical”, típica 
das organizações estruturadas funcionalmente. Davenport (1994) explica que 
“processos como administração de pedidos e atendimento ao cliente estendem-
-se além das fronteiras da própria empresa e vão até a empresa do cliente”. Neste 
sentido, o processo pode ser interorganizacional ou trans-organizacional.

e. dinamicidade: os processos são fluxos de valor que devem ser identificados, 
analisados e transformados e melhorados continuamente, para satisfazer as ne-
cessidades dos clientes, sejam eles externos ou internos.

2.2     Classificação de processos

 Para muitos autores a classificação de processos está dividida em três grandes ti-
pos de processos, considerando conceitos e princípios de gestão de processos. Os proces-
sos classificados nessas três categorias se integram e se complementam de maneira que 
a organização possa ser vista através de uma visão holística. Compreender como esses 
três tipos de processos de negócio (primário, gerencial e de suporte) se interagem e se 
relacionam uns com os outros em uma organização, é fundamental para a compreensão 
da visão sistêmica. Observado os preceitos, os processos se classificam:

a. processos finalísticos (primários): representam os processos-chave da organi-
zação que agrega valor diretamente para o cliente. São voltados diretamente 
para a consecução da missão e definem a percepção de valor pelo cliente por 
estarem diretamente relacionados à experiência de consumo de produtos ou 
serviços. Envolvem mais de uma função na organização, cuja operação tem 
impactos significativos nas demais funções. São aqueles que tocam o cliente, 
qualquer falha este logo identifica, ou seja, são os processos de execução que 
estão relacionados à missão da organização.

b. processos gerenciais: são os que buscam promover uma visão corporativa em 
toda organização e a implementação de estratégias globais, permitindo que to-
dos os processos da organização tenham um direcionador em comum e per-
meiem toda a estrutura hierárquica e os demais processos, definindo bases 
para a estratégia e diretrizes dos processos finalísticos e processos de suporte. 
Referem-se aos processos de decisão, administração do presente e o futuro do 
negócio, fornecem as diretrizes, as políticas, as normas, os métodos, a forma de 
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monitoramento, controle, continuamente, avaliação e qualidade dos processos, 
determinando ações corretivas e preventivas. Não agregam valor diretamente 
para os clientes, mas são necessários para assegurar que a organização opere de 
acordo com seus objetivos e metas de desempenho.

c. processos de suporte (de apoio): são processos que permeiam toda a organi-
zação e visam de modo integrado, suportar operacionalmente as atividades e 
as demandas de recursos necessários para a execução dos outros processos. 
Existe para prover suporte aos processos primários, gerenciais e aos próprios 
processos de suporte. São os que contribuem com os processos finalísticos na 
obtenção do sucesso junto aos clientes, bem como os responsáveis por garantir 
os recursos necessários aos outros processos da organização. Estes processos 
não geram diretamente valor para os clientes, mas tem um papel fundamental 
e estratégico nas organizações à medida em que aumentam sua capacidade efe-
tiva de realizar os processos primários (finalísticos).

2.3     A importância da arquitetura de negócio e de processos

 Há alguns conceitos que precisam ser melhores definidos, quando tratamos sobre 
a arquitetura de negócio e a arquitetura de processos. Os modelos de arquitetura de ne-
gócio são os que expressão os princípios e conceitos que lidam com “o que” do negócio 
nas organizações, relacionados às atividades necessárias que estão focadas na eficácia.
 Enquanto os modelos de arquitetura de processos lidam com o “como” do negó-
cio e definem como os produtos ou serviços são gerados e entregues, focam na forma de 
como o trabalho é executado e estão atentos à eficiência. A arquitetura de processos é a 
forma de decompor os processos em níveis de detalhes, com o alcance que definem as 
atividades e as tarefas que um negócio deve ser capaz de alcançar.
 Tanto a arquitetura de negócio e a arquitetura de processos buscam entregar me-
lhoria de negócio e ambas têm seu ambiente para fazê-lo, tornando essas disciplinas 
complementares, embora não sejam iguais e não se competem entre si, quanto no âmbito 
de processo e no nível corporativo.
 Considerando que a arquitetura de processos é a forma de decompor os proces-
sos em níveis de detalhamento e a hierarquia do processo é a forma de classificar os pro-
cessos de acordo com o seu grau de abrangência na organização, para Gonçalves (2000b) 
a contextualização de hierarquia de processos é de fundamental importância na iden-
tificação e definição dos processos, na análise sistêmica das organizações, na assimila-
ção do relacionamento e na influência mútua entre os processos nela existente. Segundo 
Gonçalves (2000a), a abordagem de processos precisa dotar o conceito de hierarquia de 
processos e do detalhamento em níveis sucessivos, onde os processos podem ser subdivi-
didos em subprocessos e agrupados em processo, por conseguinte, em macroprocessos.
 Alerta Chiavenato (1995), para a dificuldade de que os processos são quase infi-
nitamente divisíveis. Neste sentido há se definir a especificação clara e objetiva dos cri-
térios para o desdobramento dos processos. Muitos autores descrevem que os processos 
se subdividem em níveis hierárquicos, mas poucos apresentam critérios objetivos que dê 
sustentação a subdivisão.
 O detalhamento em hierarquia de processos é uma ação importante, que deve ter 
uma percepção clara da utilidade de cada nível de abstração. Entende-se que um processo 
em um nível maior de abstração é composto da integração de vários processos de menor 
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complexidade, mas que guardam semelhanças em relação ao seu objetivo comum. Essa 
identificação somente é possível se o modelo de arquitetura de processos, a partir de uma 
visão macro da organização, ou seja, um conjunto de macroprocessos que se relacionam 
entre si. Os níveis mais detalhados, por sua vez, são necessários para permitir a análise e 
a melhoria de aspectos pontuais de tempos e movimentos.
 A partir de estudos aplicados do modelo de arquitetura e hierarquia de processo 
nos órgãos públicos, utilizou-se o detalhamento em cinco níveis:

a. macroprocessos: são conjuntos de processos do mais alto nível, pelos quais a 
organização cumpre a sua missão, gerando valor. Organizados e classificados 
de forma a proporcionar uma visão geral da organização, a fim de formar um 
modelo lógico de um subsistema com objetivos e indicadores singulares.

b. processos: cada macroprocesso engloba vários processos, que são entidades 
organizacionais dependentes, isto é, nenhuma delas, isoladamente, está capa-
citada à obtenção de resultados corporativos, e representam o último nível de 
divisão horizontal. Tais processos têm início e fim bem determinados, numa 
sucessão clara e lógica de ações interdependentes que geram resultados.

c. processos de trabalho ou serviços: constituem um nível maior de detalhamento 
dos processos, que demonstra os fluxos de trabalho em atividades sequenciais e 
interdependentes, necessárias e suficientes para a execução de cada processo da 
organização. São ligados à essência do funcionamento da organização, detalha-
dos e divididos em atividades, desenvolvidos para servir ao cliente, que pode 
ser externo ou interno.

d. atividades: é a ação executada que tem por finalidade dar suporte aos objetivos 
da organização, desempenhadas por uma unidade, departamento ou pessoa, 
também são ligados à essência do funcionamento da organização. As atividades 
correspondem a “o que é feito” e “como é feito” durante o processo de trabalho 
ou serviço.

e. tarefas: é uma parte específica do trabalho, o menor enfoque do processo, ou 
seja, a menor parte de execução de uma atividade no processo de trabalho.

Figura 2 - Arquitetura de processos

Fonte: elaboração da autora
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 O modelo de arquitetura de processos de negócio, aqui apresentado, no nível dos 
macroprocessos e processos, utiliza-se do critério de agrupamento aplicando-se o Ciclo 
de Gestão PDCA, do inglês: PLAN, DO, CHECK e ACT, conhecido como o círculo/
ciclo/roda de Deming (1990), método interativo de gestão de quatro passos, utilizado 
para o controle e melhoria contínua de processos, serviços e produtos, representando 
um modelo de segmentação do trabalho organizacional em etapas de ciclos de gestão 
de um processo. Ressalta-se que a aplicação do Ciclo de Gestão PDCA cabe nos níveis 
hierárquicos onde se fizerem necessários, sucessivamente.

2.4     Ciclo de vida de BPM

 Segundo o BPM CBOK (Business Process Management Common Book of 
Knowledge) as literaturas de BPM “são repletas de ciclos de vida de processos de negócio 
que descrevem a abordagem de gerenciamento em um ciclo contínuo”. BPM requer um 
comprometimento permanente das organizações na gestão de seus processos. Inclui-se 
um conjunto de etapas, tais como: alinhamento estratégico, análise, transformação, de-
senho, implementação e controle e métricas de processos. Neste contexto, envolve uma 
continuidade, um ciclo de feedback sem fim, para assegurar que os processos de negócio 
estejam alinhados com a estratégia organizacional e o foco do cliente. (CBOK, 2019)
 Observado e avaliado o Ciclo de Vida de BPM no BPM CBOK (2019), alcança-se 
o modelo que inicia com a declaração de negócio, ou seja: (i) construção da cadeia de 
valor integrada da organização, seguindo com as etapas: (ii) de alinhamento à estraté-
gia; (iii) analise; (iv) transformação em sua amplitudes de melhoria de processos (Lean, 
Six Sigma e TQM), repesar dos processos (design thinking), reengenharia de processos 
e mudança de paradigmas; (v) desenho; (vi) automação; (vii) implementação; e (viii) 
controle; conforme figura 03.

Figura 3 - Ciclo de vida de BPM

Fonte: BPM CBOK, 2019, adaptado pela autora
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 A evolução do Ciclo de Vida BPM, apresentada neste estudo, foi aplicada em 
vários órgão públicos, quando da construção da cadeia de valor como pré-requisito do 
planejamento estratégico institucional, na qual podemos citar em ordem cronológica: (i) 
Advocacia-Geral da União (AGU); (ii) Ministério Público do Estado do Amapá (MPAP); 
(iii) Controladoria-Geral da União (CGU); (iv) Gabinete de Segurança Institucional da 
Presidência da República (GSI/PR); (v) Ministério da Mulher, Família e Direitos Huma-
nos (MMFDH); (vi) Arquivo Nacional (AN); (vii) Ministério do Trabalho (MTb); (viii) 
Ministério do Esporte (ME); (ix) Ministério da Previdência Social (MPS); (x) Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS); (xi) Superintendência Nacional de Previdência Com-
plementar (PREVIC); dentre outros órgãos públicos.

3      Macrofunções Estrutradoras do Estado

 A abordagem das macrofunções estruturadoras da Administração Pública, co-
nhecida com Sistemas Estruturadores, tem a finalidade de sinalizar a importância dos 
macroprocessos integradores (processos gerenciais e de suporte), que fazem parte da 
estruturação dos órgãos públicos, regulamentados em seu fundamento e funcionamento.
 Segundo o Manual de Orientação para Arranjo Institucional de Órgãos e Entida-
des do Poder Executivo Federal (2008), publicado pela Secretaria de Gestão do Minis-
tério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), os sistemas estruturantes “são 
conjuntos de elementos, articulados entre si e interdependentes, voltados para a realiza-
ção de objetivos. Não estabelecem vinculação hierárquica entre seus elementos, apenas 
subordinação normativa e técnica ao seu respectivo órgão central”.
 Os sistemas estruturantes, atualmente renomeados para sistemas estruturadores, 
na atualização normativa da SEGES (2019), estão previstos no art. 30 do Decreto-Lei nº 
200, de 25 de fevereiro de 1967, e suas atualizações, que dispõe sobre a organização da 
Administração Federal e estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa, in verbis, 
grifo nosso:

Art. 30. Serão organizadas sob a forma de sistema as atividades de 
pessoal, orçamento, estatística, administração financeira, contabilida-
de e auditoria, e serviços gerais, além de outras atividades auxiliares 
comuns a todos os órgãos da Administração que, a critério do Poder 
Executivo, necessitem de coordenação central.

§ 1º Os serviços incumbidos do exercício das atividades de que trata 
este artigo consideram-se integrados no sistema respectivo e ficam, 
consequentemente, sujeitos à orientação normativa, à supervisão 
técnica e à fiscalização específica do órgão central do sistema, sem 
prejuízo da subordinação ao órgão em cuja estrutura administrativa 
estiverem integrados.
§ 2º O chefe do órgão central do sistema é responsável pelo fiel cum-
primento das leis e regulamentos pertinentes e pelo funcionamento efi-
ciente e coordenado do sistema.
§ 3º É dever dos responsáveis pelos diversos órgãos competentes dos 
sistemas atuar de modo a imprimir o máximo rendimento e a reduzir 
os custos operacionais da Administração.
§ 4º Junto ao órgão central de cada sistema poderá funcionar uma Co-
missão de Coordenação, cujas atribuições e composição serão defini-
das em decreto.
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Art. 31. A estruturação dos sistemas de que trata o artigo 30 e a subordi-
nação dos respectivos Órgãos Centrais serão estabelecidas em decreto.

 Estão organizados sob a forma de sistema as atividades: de organização e inova-
ção, de planejamento e orçamento, de documentação, de comunicação social, de contro-
le interno, de correição, de ouvidoria, de ética, de pessoal, de serviços gerais, de admi-
nistração financeira, de contabilidade, de recursos de informática e informação, dentre 
outros que tenham atividades auxiliares comuns a todos os órgãos da administração pú-
blica.
 A administração pública é dotada dos seguintes sistemas estruturadores, que ope-
ram como processos integradores nos órgãos públicos. Esta forma de organização na 
esfera federal se replica nas esferas estaduais e municipais, e se observamos com mais 
amplitude, nas organizações privadas na maioria das macrofunções estruturadoras aqui 
apresentadas:

a. istema de Organização e Inovação Institucional do Governo Federal (SIORG): 
é a principal macrofunção norteadora das diretrizes e ações para modernização 
e transformação dos órgãos do setor público, pois estabelece medidas organiza-
cionais para o aprimoramento da administração pública federal direta, autár-
quica e fundacional, organiza sob a forma de sistema as atividades de organiza-
ção e inovação institucional do Governo Federal, tem as principais finalidades: 
(i) uniformizar e integrar ações das unidades que o compõem; (ii) constituir 
rede colaborativa voltada à melhoria da gestão pública; (iii) desenvolver pa-
drões de qualidade e de racionalidade; (iv) proporcionar meios para melhorar 
o desempenho institucional e otimizar a utilização dos recursos disponíveis; 
(v) reduzir custos operacionais e assegurar a continuidade dos processos de 
organização e inovação institucional; (vi) desenvolver padrões de qualidade 
e funcionalidade destinados à melhoria do desempenho dos trabalhos e dos 
serviços prestados; (vii) organizar as estruturas regimentais; (viii) normatizar, 
racionalizar e simplificar instrumentos, procedimentos e rotinas de trabalho. O 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), por intermédio 
da Secretaria de Gestão (SEGES) que atua como Órgão Central. (Decreto no 
9.739, de 28/03/2019).

 A sustentação do SIORG deve-se, ainda, a um olhar precioso aos mecanismos de 
simplificação do atendimento público prestado ao cidadão e dispensa de apresentação 
de documentos exigidos ao serviço, estabelecido pelo Decreto no 9.094 de 17 de julho 
de 2017, que dispõe sobre a simplificação do atendimento prestado aos usuários dos 
serviços públicos, ratifica a dispensa do reconhecimento de firma e da autenticação em 
documentos produzidos no País e institui a Carta de Serviços ao Usuário. O decreto em 
referência regulamenta os dispositivos da Lei no 13.460, de 26 de junho de 2017, que dis-
põe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos 
da administração pública.
 Também não poderíamos deixar de citar o Decreto de 7 de março de 2017, que 
cria o Conselho Nacional para a Desburocratização - Brasil Eficiente e dá outras provi-
dências. Neste contexto, inclui-se ainda, a Lei no 13.726, de 8 de outubro de 2018, que 
racionaliza atos e procedimentos administrativos dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios e institui o Selo de Desburocratização e Simplificação.
 Por fim, observados os processos constantes na macrofunção do Sistema de Or-
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ganização e Inovação Institucional do Governo Federal (SIORG), no que tange a organi-
zação, a inovação e a gestão pública, não poderíamos deixar de citar o Decreto no 9.203, 
de 22 de novembro de 2017, que dispõe sobre a política de governança da administração 
pública federal direta, autárquica e fundacional, in verbis, grifo nosso:

b. Sistema de Planejamento e Orçamento Federal: organiza e disciplina os proces-
sos de planejamento e de orçamento federal, com as principais finalidades: (i) 
formular o planejamento estratégico nacional; (ii) formular planos nacionais, 
setoriais e regionais de desenvolvimento econômico e social; (iii) formular o 
plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais; (iv) ge-
renciar o processo de planejamento e orçamento federal; e (v) promover a arti-
culação com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, visando a compa-
tibilização de normas e tarefas afins aos diversos Sistemas, nos planos federal, 
estadual, distrital e municipal. O Ministério do Planejamento, Desenvolvimen-
to e Gestão (MP) atua como órgão central. (Lei no 10.180, de 06/02/2001)

c. Sistema de Custos do Governo Federal: tem as principais finalidades de man-
ter o processo de custos que permita: (i) a avaliação e o acompanhamento da 
gestão orçamentária; (ii) financeira e patrimonial; (iii) proporcionar conteúdo 
informacional para subsidiar as decisões governamentais de alocação mais efi-
ciente de recursos e gerar as condições para a melhoria da qualidade do gasto 
público. O Ministério da Fazenda, por intermédio da Secretaria do Tesouro Na-
cional (STN) atua como órgão central. (Portaria no 157, de 09/03/2011, Porta-
ria no 716, de 24/10/2011).

d. Sistema de Gestão de Documentos e Arquivo (SIGA): organiza as atividades 
de gestão da informação e documentação no âmbito dos órgãos e entidades da 
administração pública federal. Tem por finalidade: (i) garantir ao cidadão e aos 
órgãos e entidades da administração pública federal, de forma ágil e segura, o 
acesso aos documentos e às informações, resguardados os aspectos de sigilo e 
as restrições administrativas ou legais; (ii) integrar e coordenar as atividades de 
gestão de documentos de arquivo desenvolvidas pelos órgãos setoriais e seccio-
nais que o integram; (iii) disseminar normas relativas à gestão de documentos 
de arquivo; (iv) racionalizar a produção da documentação arquivística públi-
ca; (v) racionalizar e reduzir os custos operacionais e de armazenagem da do-
cumentação arquivística pública; (vi) preservar o patrimônio documental ar-
quivístico da administração pública federal; e (vii) articular-se com os demais 
sistemas que atuam direta ou indiretamente na gestão da informação pública 
federal. O Ministério da Justiça, por intermédio do Arquivo Nacional (AN) atua 
como órgão central. (Decreto no 4.915, de 12/12/2003).

e. Sistema de Comunicação de Governo do Poder Executivo Federal (SICOM): 
trata das atividades que tenham a atribuição de gerir ações: (i) comunicação 
digital; (ii) comunicação pública; (iii) promoção; (iv) patrocínio; (v) publici-
dade de utilidade pública, institucional, mercadológica; e legal; (vi) relações 
com a Imprensa; e (vii) relações públicas. Integrado pela Secretaria de Comu-
nicação Social da Presidência de República que atua órgão central (Decreto no 
6.555/2008; Decreto no 7.379, de 01/12/2010).

f. Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal: visa à avaliação da 
ação governamental e da gestão dos administradores públicos federais, com as 
finalidades, atividades, organização, estrutura e competências estabelecidas: (i) 
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avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos 
programas de governo e dos orçamentos da União; (ii) comprovar a legalidade 
e avaliar os resultados, quanto à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, 
financeira e patrimonial nos órgãos e nas entidades da Administração Pública 
Federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito 
privado; (iii) exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem 
como dos direitos e haveres da União; e (iv) apoiar o controle externo no exer-
cício de sua missão institucional. A Controladoria-Geral da União atua como 
órgão central. (Lei no 10.180, de 06/02/2001, Decreto no 3.591, de 06/09/2000 
e Decreto no 4.304, de 16/07/2002).

g. Sistema de Correição do Poder Executivo Federal: compreende as atividades 
relacionadas: (i) à prevenção e apuração de irregularidades, no âmbito do Po-
der Executivo Federal, por meio da instauração e condução de procedimentos 
correcionais; (ii) de investigação preliminar, a inspeção, a sindicância, o pro-
cesso administrativo geral e o processo administrativo disciplinar. A Correge-
doria-Geral da União (CGU) atua como Órgão Central. (Decreto no 5.480, de 
30/06/2005).

h. Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo federal: compreende as atividades 
relacionadas: (i) coordenar e articular as atividades de ouvidoria a que se refere 
este Decreto; (ii) propor e coordenar ações com vistas a desenvolver o controle 
social dos usuários sobre a prestação de serviços públicos, e facilitar o acesso 
do usuário de serviços públicos aos instrumentos de participação na gestão e 
na defesa de seus direitos; (iii) zelar pela interlocução efetiva entre o usuário de 
serviços públicos e os órgãos e as entidades da administração pública federal 
responsáveis por esses serviços; e (iv) acompanhar a implementação da Carta 
de Serviços ao Usuário. A Corregedoria-Geral da União (CGU) atua como Ór-
gão Central. (Lei no 13.460, de 2017 e Decreto no 9.492, de 05/09/2018).

i. Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal: tem a finalidade de: 
(i) integrar os órgãos, programas e ações relacionadas com a ética pública; (ii) 
contribuir para a implementação de políticas públicas tendo a transparência 
e o acesso à informação como instrumentos fundamentais para o exercício de 
gestão da ética pública; (iii) promover, com apoio dos segmentos pertinentes, 
a compatibilização e interação de normas, procedimentos técnicos e de gestão 
relativos à ética pública; (iv) articular ações com vistas a estabelecer e efetivar 
procedimentos de incentivo e incremento ao desempenho institucional na ges-
tão da ética pública do Estado brasileiro. (Decreto no 6.029, de 01/02/2007).

j. Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN): instituído pela Lei no 9.883, de 7 
de dezembro de 1999, compete: (i) integrar as ações de planejamento e exe-
cução da atividade de inteligência do País, com a finalidade de fornecer sub-
sídios ao Presidente da República nos assuntos de interesse nacional; e (ii) ser 
responsável pelo processo de obtenção e análise de dados e informações e pela 
produção e difusão de conhecimentos necessários ao processo decisório do Po-
der Executivo, em especial no tocante à segurança da sociedade e do Estado, 
bem como pela salvaguarda de assuntos sigilosos de interesse nacional. A Agên-
cia Brasileira de Inteligência (ABIN), do Gabinete de Segurança Institucional 
da Presidência da República atua como Órgão Central (Decreto no 4.376, de 
13/09/2002).
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13/09/2002)
k. Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC): incumbidas es-

pecificamente das atividades de administração de pessoal: (i) classificação e 
redistribuição de cargos e empregos; (ii) recrutamento e seleção; (iii) cadas-
tro e lotação; (iv) aperfeiçoamento; (v) legislação de pessoal. O Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), por intermédio da Secretaria 
de Gestão de Pessoas (SGP), atua como Órgão Central. (Decreto no 67.326, de 
05/10/1970 e Decreto no 9.739/03/2019).

l. Sistema de Serviços Gerais (SISG): compreendem as atividades de administra-
ção de edifícios públicos e imóveis residenciais, material, transporte, comuni-
cações administrativas e documentação, formulação de diretrizes, orientação, 
planejamento e coordenação, supervisão e controle dos assuntos relativos a 
serviços gerais. A Secretaria da Administração Federal da Presidência da Repú-
blica (SAF/PR), representada pela Subsecretaria de Normas e Processos Admi-
nistrativos, atua como Órgão Central. (Decreto no 1.094, de 23/03/1994).

m. Sistema de Administração Financeira Federal: compreende as atividades de 
programação financeira da União, de administração de direitos e haveres, ga-
rantias e obrigações de responsabilidade do Tesouro Nacional e de orientação 
técnico-normativa referente à execução orçamentária e financeira, que consiste 
no exercício de atividades de formulação e de execução de política integrada 
de gestão de ativos e passivos da União: As atividades de programação finan-
ceira compreendem a formulação de diretrizes para descentralização de recur-
sos financeiros nos órgãos setoriais de programação financeira e destes para as 
unidades gestoras sob sua jurisdição e a gestão da Conta Única do Tesouro Na-
cional, objetivando: (i) assegurar às unidades gestoras, nos limites da progra-
mação financeira aprovada, disponibilidade de recursos para execução de seus 
programas de trabalho; (ii) manter o equilíbrio entre a receita arrecadada e a 
despesa realizada.. A orientação técnico-normativa visa à eficiência e eficácia da 
gestão da execução orçamentária e financeira. O Ministério da Fazenda (FP), 
por meio da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), atua como Órgão Central. 
(Lei no 10.180, de 06/02/2001 e Decreto no 3.590, de 06/09/2000).

n. Sistema de Contabilidade Federal: visa a evidenciar a situação orçamentária, 
financeira e patrimonial da União e tem por finalidade registrar os atos e fa-
tos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial 
da União e evidenciar: (i) as operações realizadas pelos órgãos ou entidades 
governamentais e os seus efeitos sobre a estrutura do patrimônio da União; 
(ii) os recursos dos orçamentos vigentes, as alterações decorrentes de créditos 
adicionais, as receitas prevista e arrecadada, a despesa empenhada, liquidada 
e paga à conta desses recursos e as respectivas disponibilidades; (iii) perante a 
Fazenda Pública, a situação de todos quantos, de qualquer modo, arrecadem 
receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou 
confiados; (iv) a situação patrimonial do ente público e suas variações; (v) os 
custos dos programas e das unidades da Administração Pública Federal; (vi) a 
aplicação dos recursos da União, por unidade da Federação beneficiada; e (vii) 
a renúncia de receitas de órgãos e entidades federais. O Ministério da Fazenda 
(MF), por meio da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), atua com Órgão 
Central. (Lei no 10.180, de 06/02/2001 e Decreto no 6.976, de 07/10/2009).



BPM Scientific Magazine, Brasília, a. 1, n. 1, jan./dez. 2020 121

o. Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática 
(SISP): tem por finalidade: (i) assegurar ao Governo federal suporte de in-
formação adequado, dinâmico, confiável e eficaz; (ii) facilitar aos interes-
sados a obtenção das informações disponíveis, resguardados os aspectos de 
disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade, bem como 
restrições administrativas e limitações legais; (iii) promover a integração e 
a articulação entre programas de governo, projetos e atividades, visando à 
definição de políticas, diretrizes e normas relativas à gestão dos recursos 
de tecnologia da informação; (iv) estimular o uso racional dos recursos de 
tecnologia da informação, no âmbito do Poder Executivo federal, visando 
à melhoria da qualidade e da produtividade do ciclo da informação; (v) es-
timular o desenvolvimento, a padronização, a integração, a interoperabili-
dade, a normalização dos serviços de produção e disseminação de informa-
ções, de forma desconcentrada e descentralizada; (vi) propor adaptações 
institucionais necessárias ao aperfeiçoamento dos mecanismos de gestão 
dos recursos de tecnologia da informação; (vii) estimular e promover a for-
mação, o desenvolvimento e o treinamento dos servidores que atuam na 
área de tecnologia da informação; e (viii) definir a política estratégica de 
gestão de tecnologia da informação do Poder Executivo federal. O Ministé-
rio do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), por meio da Secre-
taria de Tecnologia da Informação, atua com Órgão Central. (Decreto no 
7.579, de 11/10/2011).

 
 A partir da análise normativa dos sistemas estruturadores e a aplicação da classifi-
cação de processos, bem como o observado o §4º do art. 30, do Decreto-Lei nº 200/1967: 
“Junto ao órgão central de cada sistema poderá funcionar uma Comissão de Coordena-
ção, cujas atribuições e composição serão definidas em decreto”, propõem-se a organiza-
ção dos sistemas estruturadores, na forma da Figura 04.

Figura 4 - Classificação dos Sistemas Estruturadores da Administração Pública

Fonte: elaboração da autora
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 Conforme art. 4º do Decreto-Lei no 200/1967, in verbis:

Art. 4º A Administração Federal compreende:

I - A Administração Direta, que se constitui dos serviços integrados na 
estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios.
II - A Administração Indireta, que compreende as seguintes categorias 
de entidades, dotadas de personalidade jurídica própria:
a) Autarquias;
b) Empresas Públicas;
c) Sociedades de Economia Mista.
d) fundações públicas. 

 Os desdobramentos dos sistemas estruturadores ocorrem nos ministérios quan-
to à administração direta, como unidades setoriais, e quanto à administração indireta, 
como unidades seccionais.

4      A Cadeira de Valor Integrada

 O conceito de interoperabilidade, ou seja, a capacidade de trabalhar em conjunto 
com a interação entre pessoas, sistemas de operação, buscando uma troca de informa-
ções mais eficiente e produtiva, por meio da cadeia de valor das organizações, foi trazido 
por Michael Porter (1989). A maioria das organizações estão estruturada a partir de suas 
áreas funcionais, diferente da visão do gerenciamento corporativa de processos, na qual 
a cadeia de valor traduz a geração e a entrega de valor, que contempla a definição do 
fornecimento de produtos e serviços para os clientes, até a entrega efetiva da proposta de 
valor.
 Segundo Michael Porter (1989), “cadeia de valor representa o conjunto de ati-
vidades desempenhadas por uma organização desde as relações com os fornecedores e 
ciclos de produção e de venda até à fase da distribuição final”.
 Para Braga (2004), a “cadeia de valor permite a compreensão do fluxo de agre-
gação de valor ao consumidor final no âmbito de uma ou mais unidades de negócio 
interdependentes, isto é, retrata uma cadeia de atividades situadas em uma ou mais orga-
nizações independentes”. Os conceitos abordados em arquitetura de processos concebe o 
entendimento do detalhamento, do desdobramento ou da decomposição de uma cadeia 
de valor para os níveis tático e operacional.
 Segundo Osterwalder (2011) a proposta de valor “é o motivo pelo qual os clientes 
escolhem uma empresa ou outra. Ela resolve um problema ou satisfaz uma necessidade 
do consumidor”. Para cada proposta de valor há um conjunto específico de segmento de 
clientes, ou seja, a proposta de valor é uma agregação ou conjunto de benefícios que uma 
organização oferta aos seus clientes, a partir do conjunto de produtos/serviços prestados.
 Nesse contexto, pode-se dizer que a cadeia de valor é a declaração do modelo de 
negócio de uma organização. Para Osterwalder (2011):

Art. 4º A Administração Federal compreende:

Todo projeto de construção de modelos de negócios é único e apre-
senta seus próprios desafios, obstáculos e fatores críticos para o su-
cesso. Cada organização começa a partir de um ponto diferente e tem 
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seu próprio contexto e objetivo quando começa a lidar com questões 
tão fundamentais quanto seu Modelos de Negócios. Algumas podem 
reagir a uma situação de crise, outras podem estar atrás de um novo 
potencial de crescimento, e algumas até podem estar começando, en-
quanto outras podem estar planejando um novo produto ou uma nova 
tecnologia. 

 Os órgãos públicos já se encontram estabelecidos pelas suas leis, decretos e nor-
mativos, portanto, os esforços de inovação para estabelecer um novo modelo de negócio, 
consequentemente, irão refletir nas estruturas organizacionais já existente, declarando, 
assim, estruturas organizacionais funcionais. O que motiva uma mudança organiza-
cional, para modelos de negócio mais sólidos e transformadores, segundo Osterwalder 
(2011):

(1) uma crise com o modelo de negócios existente (em alguns casos 
uma experiência de “quase morte”), (2)ajustar, aprimorar, ou defen-
der o modelo existente para adaptá-lo a um ambiente em mutação, (3) 
levar novas tecnologias, novos produtos ou serviços ao mercado, ou 
(4) preparar a organização para o futuro, explorando e testando mo-
delo de negócios completamente novos que poderão vir a substituir os 
existentes.

 Os conceitos de cadeia de valor evoluem à medida que aplicamos no contexto de 
uma organização, principalmente nas organizações públicas que tem investido nesses 
últimos anos na declaração de seu modelo de negócio por meio da cadeia de valor inte-
grada.
 Neste sentido, aborda-se a relevância da cadeia de valor integrada como base para 
os elementos essenciais da governança e gestão pública: (i) criação de valor público; (ii) 
estrutura organizacional; (iii) estruturação da governança corporativa; (iii) referencial 
do planejamento estratégico; (iv) avaliação de riscos; (v) análise de custos; (vi) estrutu-
ração dos relatórios legais; (vii) elaboração de manuais de processos; (viii) elaboração de 
indicadores de desempenho; (ix) código de classificação da informação e documentação; 
(x) perfil de competências; (xi) controles de gestão; (xii) regras de negócio, requisitos; e 
outras elementos que são refletidos a partir da cadeia da valor, ou seja, a partir da decom-
posição dos macroprocessos - arquitetura de processos de negócio.
 No contexto da Administração Pública, declarada pela Constituição Federal e 
toda legislação que a sustenta, a definição da cadeia de valor integrada, quando se trata 
de processos gerenciais e de suporte, naturalmente, estão associamos aos sistemas estru-
turadores, ou seja, aos macroprocessos gerenciais e de suporte. Entende-se que os pro-
cessos dos sistemas estruturadores não poderiam ser diferentes nos órgãos centrais, se-
toriais ou seccionais, ou seja, os órgãos centrais deveriam disponibilizar estes processos 
transformados e modelados para todos os setoriais e secionais da administração direta e 
indireta, considerando suas competências como órgão central.
 Quanto aos processos finalísticos, observou-se a missão, declarada primeiramen-
te na Constituição Federal. O conjunto de macroprocessos deve ser entendido como um 
modelo lógico, definido a partir de sua arquitetura estratégica: escopo e posicionamento, 
governança, capacidades e competências, o que resulta em um modelo relativamente 
permanente, só uma eventual mudança da missão, do escopo ou reposicionamento da 
organização, implicaria em alteração deste modelo, consequentemente na Constituição 
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Federal. A essência constitucional não se altera constantemente, algumas regras ou com-
petência são alteradas, mas a missão do Estado permanece intacta, buscando evoluir nas 
entregas das políticas públicas, na transformação dos serviços públicos e dos processos 
internos que suportam estas entregas.
 Na representação do modelo lógico os recursos são agrupados para produzir 
um trabalho completo para o cliente, e as informações seguem diretamente para onde 
é necessário, sem filtros hierárquicos ou outras barreiras organizacionais. Considera-se 
uma nova abordagem a execução dos processos com vistas a operacionalizar a missão 
da organização, contemplando a qualidade e a transparência dos serviços prestados e a 
satisfação do cliente.
 O modelo lógico subsidiará a análise crítica a partir da situação atual, e servirá de 
direcionador das intervenções necessárias na transformação dos processos, que venha a 
fundamentar os princípios e objetivos organizacionais, e que promova: (i) a gestão por 
resultado; (ii) a transparência e a facilidade de acesso aos serviços prestados; (iii) a exce-
lência no atendimento aos clientes; e (iv) o fortalecimento da organização.
 A identificação dos macroprocessos leva em consideração os clientes e suas ne-
cessidades. Para cada macroprocesso identificam-se os seguimentos de clientes externo e 
interno, que interferem nos processos-chaves, recursos-chaves, seus fornecedores e par-
ceiros.
 Os elementos da cadeia de valor integrada pode ser representado pelos macro-
processos e seus respectivos processos. O principal elemento da cadeia de valor é a pro-
posta de valor, ou seja, o valor público entregue aos clientes a partir do conjunto de 
serviços ou produtos. Segundo o art. 2o, inciso II do Decreto no 9.203/2017, entende-se 
por valor público, in verbis:

Art. 2º Para os efeitos do disposto neste Decreto, considera-se:
[...]
II - valor público: produtos e resultados gerados, preservados ou en-
tregues pelas atividades de uma organização que representem respostas 
efetivas e úteis às necessidades ou às demandas de interesse público e 
modifiquem aspectos do conjunto da sociedade ou de alguns grupos 
específicos reconhecidos como destinatários legítimos de bens e ser-
viços públicos;

 A partir de estudos e análise da Constituição Federal e dos normativos dos siste-
mas estruturadores e seus complementos, propõem-se a Cadeia de Valor Integrado do 
Estado na forma representada da Figura 05.
 O Decreto no 9.739/2019 estabelece o conjunto de medidas que propiciam aos 
órgãos ou entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, a 
melhoria das suas condições de funcionamento, compreendendo a de caráter organiza-
cional, que lhe proporcione melhor desempenho no exercício de suas competências ins-
titucionais. Neste contexto, podemos dizer que a gestão pública está habilitada a promo-
ver a gestão de processos de negócios a partir da macrofunção estruturadora do Sistema 
de Organização e Inovação Institucional do Governo Federal (SIORG), bastando, assim, 
estabelecer e evoluir métodos existentes.
 O presente estudo avançou no desdobramento da Cadeia de Valor Integrada do 
Estado a partir dos estudos normativos, e inicialmente apresenta o macroprocesso de-
nominado “gestão do desenvolvimento e da inovação”, como um passo importante na 
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definição de competências e metodologias para suportar a implementação de estratégias, 
por meio de projetos de BPM.

Figura 5 - Cadeia de Valor Integrada do Estado Brasileiro

Fonte: elaboração da autora

 O Decreto no 9.739/2019 estabelece o conjunto de medidas que propiciam aos 
órgãos ou entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, a 
melhoria das suas condições de funcionamento, compreendendo a de caráter organiza-
cional, que lhe proporcione melhor desempenho no exercício de suas competências ins-
titucionais. Neste contexto, podemos dizer que a gestão pública está habilitada a promo-
ver a gestão de processos de negócios a partir da macrofunção estruturadora do Sistema 
de Organização e Inovação Institucional do Governo Federal (SIORG), bastando, assim, 
estabelecer e evoluir métodos existentes.
 O presente estudo avançou no desdobramento da Cadeia de Valor Integrada do 
Estado a partir dos estudos normativos, e inicialmente apresenta o macroprocesso de-
nominado “gestão do desenvolvimento e da inovação”, como um passo importante na 
definição de competências e metodologias para suportar a implementação de estratégias, 
por meio de projetos de BPM.

5      A Organização do Estado Brasileiro

 Segundo o Banco Mundial, “governança diz respeito a estruturas, funções, pro-
cessos e tradições organizacionais que visam garantir que as ações planejadas (progra-
mas) sejam executadas de tal maneira que atinjam seus objetivos e resultados de forma 
transparente”. (WORLD BANK, 2013). Neste contexto, a governança, busca, maior efe-
tividade e economicidade.
 Os fundamentos da Gestão Pública, apresentado pelo Decreto no 5.378 de 23 de 
fevereiro de 2005, que institui o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocrati-
zação (GESPÚBLICA) e o Comitê Gestor do Programa Nacional de Gestão Pública e 
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Desburocratização, revogado pelo Decreto no 9.094/2019, mas que permanece vivo e 
mais forte no Decreto no 9.203/2017, que dispõe sobre a política de governança da ad-
ministração pública federal direta, autárquica e fundacional, e que diretamente fortalece 
a gestão pública em seus principais fundamentos citados pelo GESPÚBLICA: (i) pensa-
mento e visão sistêmica; (ii) geração de valor; (iii) foco do cidadão; (iv) orientação por 
processos e informações; (v) comprometimento centrado nas pessoas; (vi) cultura de 
inovação; (vii) aprendizado organizacional; (viii) visão de futuro; (ix) desenvolvimento 
de parcerias; (x) responsabilidade social; (xi) controle social; (xii) liderança e constância 
de propósitos; e (xiii) gestão participativa. (SEGES, 2005).
 Segundo o CBOK (2019), “as abordagens organizacionais relevantes incluem 
mudanças em processos, estrutura organizacional, papéis e responsabilidades, medições 
de desempenho, valores e cultura”. Estabelecer a estrutura a organizacional orientada a 
processos não inviabiliza estruturas tradicionais baseadas em funções verticais, geográ-
ficas, por serviços ou produto. Adotar estratégias que viabilizem uma organização orien-
tada a processos representa um ganho de desempenho institucional, com o objetivo de 
melhor considerar o foco do cliente, ou seja, a medição de desempenho é fundamental 
para garantir o que realmente importa para os clientes, e os responsáveis pelos processos 
devem ser capacitados e possuir poder de decisão, apoiados pela liderança.

Organização orientada por processos é uma organização estruturada, 
organizada, mensurada e gerenciada em torno de seus processos de 
negócio. (ABPMP, CBOK. 2019)

 A estruturas organizacionais tradicionais representam as funções e partem do 
gerenciamento hierárquico de recursos e delegação de responsabilidade de um nível hie-
rárquico para o próximo, com prestação de contas final atribuída a partes interessadas da 
organização. Expressa uma delegação como foco gerencial “de cima para baixo” de “co-
mando e controle de trabalhadores individuais” com a responsabilidade por conjuntos 
específicos de tarefas.

Figura 6 - Estruturas Organizacionais Tradicionais X Modernas

Fonte: PAIM, CARDOSO, CAULLIRAUX & CLEMENTE (2009), adaptado pela autora
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 Importante ressaltar que uma organização orientada a processos, não constitui 
que o processo é a única dimensão de gerenciamento, medição de desempenho ou de 
estruturação organizacional, pois as medições de mercado, financeiras, de capacidades 
funcionais, as relacionadas a produtos ou serviços e demais medições de desempenho, 
permanecem relevantes.
 O sistema de governança reflete a maneira como diversos atores se organizam, 
se interagem e procedem para o alcance da boa governança. Envolve as estruturas orga-
nizacionais, os processos de trabalho, os instrumentos (documentos e ferramentas), os 
fluxos de informações, a cultura e o comportamento das pessoas envolvidas direta, ou 
indiretamente, na avaliação, no direcionamento e no monitoramento da organização.

Figura 7 - Ciclo de Governança e de Gestão & Arquitetura Organizacional

Fonte: Sistema de Governança em órgãos e entidades da administração pública (TCU, 
2014), adaptado pela autora

 As funções básicas da governança pública estão expressa em três ciclos, conforme 
sugere a ISO/IEC 38500:2018:

a) avaliar o ambiente, os cenários, o desempenho e os resultados atuais 
e futuros; 
b) direcionar e orientar a preparação, a articulação e a coordenação 
de políticas e planos, alinhando as funções organizacionais às necessi-
dades das partes interessadas (usuários dos serviços, cidadãos e socie-
dade em geral) e assegurando o alcance dos objetivos estabelecidos; e 
c) monitorar os resultados, o desempenho e o cumprimento de políti-
cas e planos, confrontando-os com as metas estabelecidas e as expecta-
tivas das partes interessadas.

 A modelagem da arquitetura organizacional orientada a processos, requer um 
conhecimento de construção da cadeia de valor integrada da organização, observados 
os conceitos e princípios de gestão de processo de negócio, bem como de elaboração de 
estruturas organizacionais. A Figura 08 mostra uma proposta de estrutura organizacional 
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orientada a processos a partir da cadeia de valor integrada que tem como base as macro-
funções estruturadoras da administração pública.

Figura 8 -Arquitetura Organizacional Orientada a Processos

Fonte: elaboração da autora

 Nas organizações públicas isso pode parecer complexos, mas sobre a ótica da ca-
deia de valor a partir das macrofunções do Estado, torna-se mais viável a sua construção, 
permitindo rever as competências existentes, que muitas da vezes são conflitantes estre 
os órgãos, quando se parte da visão sistêmica do Estado.

5      Conclusão

 A abordagem das macrofunções estruturadoras do Estado, conhecida com sis-
temas estruturadores, tem a finalidade de sinalizar a importância dos macroprocessos 
integradores (processos gerenciais e de suporte), que fazem parte da estruturação dos 
órgãos públicos, regulamentados em seu fundamento e funcionamento.
 Os estudos mostram que as macrofunções estruturadoras do Estado estão bem 
definidas e organizadas, observado não só o Decreto-Lei nº 200/1967, mas a Consti-
tuição Federal de 1988. As macrofunções finalísticas estão classificadas no contexto de 
governança de processos que tocam o cidadão.
 A inovação nas organizações públicas torna-se um requisito de fundamental im-
portância. Explica Davenport (1994), que a abordagem de processo das atividades tam-
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também implica uma ênfase forte sobre a melhoria da forma pela qual o trabalho é feito. 
Todo trabalho realizado nas organizações faz parte de algum processo, ou seja, não existe 
um produto ou um serviço oferecido pelas organizações, sem um processo que o susten-
te. Neste contexto, diz-se que as organizações são grandes colecionadoras e produtoras 
de processos e que proporcionalmente promovem a geração de informações e documen-
tos, quando da execução de seus processos de negócio.
 Para o alcance e efetividade da gestão pública, o que as empresas privadas tratam 
como compliance, que significa agir de acordo com uma regra, uma norma interna, um 
comando ou um pedido, no âmbito institucional e corporativo, compliance é o conjunto 
de disciplinas, dentre elas gestão de processo de negócio, a fim de fazer cumprir as nor-
mas legais e regulamentares, as diretrizes e as políticas estabelecidas para os processos de 
negócio da organização, bem como evitar, detectar e tratar qualquer desvio ou inconfor-
midade que possa ocorrer. Implementar medidas de eficiência e economicidade começa 
pelo que fazemos no dia a dia, a execução dos processos de negócio.
 Por fim, busca-se mostrar com este estudo que a administração pública tem ca-
pacidade e propriedade na condução de institucionalizar a Cadeia de Valor Integrada do 
Estado a partir das macrofunções estruturadoras e alcançar estrutura organizacionais 
orientadas a processos, na busca da transformação da economia a partir da modelagem 
organizacional e com o alcance da produtividade, por meio da governança de processos 
e prestação de serviços centrado nas pessoas, ou seja, com o foco do cidadão.
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Resumo: Após a publicação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei Nº 
13.709, em 14 de agosto de 2018, muitas empresas iniciaram o processo de adequa-
ção antes de sua entrada em vigor, prevista para 3 de maio de 2021. Dentro desse 
contexto, este artigo apresenta a metodologia utilizada para realização do mapea-
mento de dados pessoais em uma organização do setor de serviços. A organização 
optou por realizar o mapeamento internamente, utilizando analistas de processos, 
em razão do conhecimento prévio da equipe sobre os processos de negócio da 
organização, e também devido à isenção do custo de terceirização do serviço de 
mapeamento de dados, o que resultou em uma economia de aproximadamente 
60% do custo da consultoria posteriormente contratada para verificação do ma-
peamento realizado. O projeto foi dividido em três fases principais: planejamento 
e definição das ferramentas a serem utilizadas, realização das entrevistas e análise 
dos dados coletados. Ao término das entrevistas, percebeu-se que o mapeamento, 
além de atingir seu objetivo, proporcionou um melhor conhecimento acerca dos 
processos de negócio da organização e deu início a uma mudança de cultura em 
relação à necessidade da proteção de dados pessoais. 

Palavras-chave: BPM. Mapeamento de processo. LGDP. Proteção de dados.

Abstract: After the publication of the Brazilian General Data Protection Law 
(LGPD), Law Nº 13709/2018, on August 14th, 2018, many companies started the 
process of adapting to comply before its coming into force on May 3rd, 2021. Wi-
thin this context, this article presents the methodology used to assemble a perso-
nal data inventory in a service sector organization. It was decided to perform the 
mapping internally, by process analysts, due to the team’s prior knowledge about 
the organization’s business processes, and due to the exemption from the cost of 
outsourcing the data mapping inventory. This resulted in savings of approximately 
60% of the cost of the consultancy later hired to analyze the mapping results. The 
project was divided into three main phases: planning and definition of the tools to 
be used, conduction of interviews, and analysis of the collected data. At the end 
of the interviews, it was noticed that the data mapping, in addition to reaching its 
objective, provided a better understanding of the organization’s business processes 
and initiated a culture change towards the importance of personal data protection.

Keywords: BPM, process mapping, LGDP, data protection.
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1      Introdução

 A necessidade de se sustentar a sociedade digital, tal qual ela tem se manifestado 
mundialmente nas últimas décadas, fez com que os países voltassem os olhares para a 
proteção dos direitos humanos, especialmente o direito à segurança. Nesse quesito, en-
globa-se a segurança dos dados pessoais e da privacidade.
 Desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), que em seu artigo 
12º afirma que “ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua fa-
mília, no seu domicílio ou na sua correspondência”, até a publicação da Lei 13.709/2018, 
a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), no Brasil, setenta anos se passaram 
e, ainda assim, se questiona se as empresas estarão prontas para atender aos requisitos de 
proteção impostos pela legislação.
 Visando fortalecer e unificar a proteção dos dados pessoais, o Regulamento da 
União Européia (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu – General Data Protection Re-
gulation (GDPR) foi aplicado obrigatoriamente a partir de 25 de maio de 2018 nos es-
tados-membro da União Europeia e nos países que fazem parte da European Economic 
Area (EEA). A GDPR, que tem por objetivo a proteção das pessoas físicas no que diz 
respeito ao processamento de dados pessoais, impôs ao mundo barreiras comerciais rí-
gidas, com regras de conformidade, fiscalização, aplicação de multas e grande potencial 
de judicialização.
 Assim, nasceu a necessidade de outros países oferecerem o mesmo nível de segu-
rança para o tratamento de dados pessoais, o que levou o Brasil à elaboração da LGPD, 
que tem tido a sua vigência (vacatio legis) prorrogada desde a publicação em 2018 e 
agora está prevista para 03 de maio de 2021 (Medida Provisória Nº 936, de 1º de abril de 
2020).
 Diante da necessidade de as empresas brasileiras atenderem à LGPD, escritórios 
de advocacia passaram a ofertar os seus serviços de consultoria em Direito Digital, para 
o que se faz necessário conhecer o fluxo de dados pessoais dentro da empresa, ou seja, de 
quem são, de onde vêm, com quem são compartilhados, dentre outros. 
 Neste sentido, o objetivo deste projeto foi estudar Business Process Management 
(BPM) e aplicá-lo  ao mapeamento de todos os dados recebidos, tratados e compartilha-
dos de qualquer pessoa física, numa organização do setor de serviços, visando o aten-
dimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais Que, para atender essa demanda, 
optou pela realização do inventário de dados com sua própria equipe de analistas de 
processos, visto que estes detinham o conhecimento da aplicação da disciplina gerencial 
BPM.

2      Referencial Teórico

 Segundo Tony Benedict, presidente da Association Of Business Process Mana-
gement Professionals International (ABPMP), Business Process Management (BPM), 
ou Gerenciamento de Processos de Negócio, é “uma disciplina gerencial”, que tem por 
objetivo facilitar o entendimento e a análise de processos de negócio, desde o nível mais 
alto (macro) até os níveis mais operacionais (atividades). (BPM CBOK, 2013).
 Segundo o Guide to the Business Process Management Common Body of Know-
ledge, mais conhecido como BPM CBOK, o gerenciamento de processos de negócio é 
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um caminho para que uma organização aumente a eficácia e a eficiência na realização das 
suas atividades. Além disso, facilita a identificação de melhorias necessárias.
 A literatura também destaca BPM como disciplina para o desenvolvimento de 
melhores práticas para a área de tecnologia da informação. Adicionalmente, Velicogna e 
Lupo (2019) relatam que a metodologia também é de grande valia para processos com-
plexos, os quais, em geral, não seguem uma trajetória linear de causa-efeito, com múlti-
plos atores ou possibilidades de ação.
 Há relatos na literatura da efetividade do emprego de BPM para mapeamento 
de dados pessoais. Leego (2018) relata que BPM, aliado ao registro de atividades sobre 
o processamento dos dados pessoais, permite ter uma visão global semiestruturada das 
necessidades de compliance com a legislação, no caso, com a GDPR.
 A Carta de Direitos Fundamentais que compõe o Tratado de Funcionamento da 
União Europeia deixa claro que “todos têm o direito à proteção dos dados pessoais que 
lhe concernem”.
 Desta forma, a GDPR foi publicada em 27 de abril de 2016 com o objetivo de 
regulamentar a proteção de dados de pessoas físicas de qualquer cidadão da União Eu-
ropeia, compreendendo seus estados-membro e os países da Área Econômica Europeia 
- Liechtenstein, Islândia e Noruega. 
 Com a entrada da GDPR em vigor, em 25 de maio de 2018, percebeu-se uma 
mobilização mundial em favor da proteção dos dados pessoais e, mais ainda, ao atendi-
mento aos requisitos do regulamento que impõem sérias restrições às relações jurídicas 
internacionais tendo como base os sete princípios norteadores, a saber:

1. licitude, lealdade e transparência;
2. adequação e limitação da finalidade;
3. necessidade ou minimização;
4. qualidade dos dados ou exatidão;
5. limitação da conservação;
6. segurança, integridade e confidencialidade;
7. prestação de contas ou responsabilização.

 O regulamento europeu inspirou diversos países a se estruturarem legalmente 
para o cumprimento daquilo que já estava presente na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos desde 1948 – o direito à privacidade, que é apropriadamente citada no artigo 
1º da Lei Geral de Proteção de Dados.
 Com base na GDPR, a LGPD foi sancionada em 14 de agosto de 2018 e  tem 
como principais objetivos:

1. garantir a proteção de direitos fundamentais (privacidade, intimidade, honra, 
direito de imagem e dignidade);

2. promover a regulação e proteção de dados pessoais;
3. esclarecer regras para as empresas sobre o tratamento de dados pessoais (cole-

ta, armazenamento, compartilhamento e outros);
4. contribuir com o desenvolvimento econômico e tecnológico;
5. garantir a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor no 

ambiente virtual;
6. atualizar as normas internas para que o Brasil se adeque à proteção e ao uso de 

dados.
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 Claramente inspirada no regulamento europeu e complementando os seus sete 
princípios, totalizando dez, a LGPD beneficia os cidadãos brasileiros e coloca o Brasil no 
rol dos países com proteção de dados pessoais, na busca do equilíbrio entre proteger o 
titular dos dados e fomentar os negócios. 
 Como um dos aspectos da segurança da informação, tão necessária para as tran-
sações econômicas no momento de intenso trânsito no ambiente virtual da atualidade, 
a conformidade com a LGPD aumenta a competitividade da empresa e a confiabilidade 
dela perante o mercado.
 Em suma, a Lei Geral de Proteção de Dados unifica os dispositivos legais rela-
cionados à proteção dos dados pessoais constantes na legislação brasileira, tais como o 
Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil da Internet, o Código Civil e a própria 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
 Neste cenário, destaca-se a necessidade de organizações manterem uma política 
atualizada e dinâmica da gestão de dados pessoais, com a atualização constante de seu 
framework de visualização e interação com os usuários dos dados, por meio de grupos 
focais amostrais, assim como descrito por Labadie e Legner (2019). Tal necessidade cul-
mina diretamente nos benefícios para as políticas de segurança da informação, visto que 
a transparência da localização de pontos sensíveis a vazamentos ou invasões pode facili-
tar a adoção de práticas mais rígidas do controle da informação, seja ela no estado físico 
ou digital. (DURICU, 2019).
 Por fim, há de se destacar que até o momento, poucos estudos de caso foram 
realizados em instituições reais com o objetivo de analisar a efetividade da disciplina de 
BPM no mapeamento do fluxo de dados pessoais, bem como sua aplicabilidade à legisla-
ção brasileira da Lei Geral de Proteção de Dados.

3      Desenvolvimento

 À luz do exposto, no decorrer desta pesquisa apresentar-se-á o projeto conduzido 
em uma organização pertencente ao setor de serviços com unidades distribuídas em cin-
co Estados brasileiros por meio do qual  foi realizado o mapeamento do fluxo de dados, 
dividido em 3 fases principais: preparação, realização e análise pós-entrevistas.

3.1     Abordagem metodológica

 O período de coleta de dados se deu de 1º de abril a 30 de setembro de 2019. 
Durante seis meses, mapeou-se o fluxo dos dados pessoais de alunos, funcionários ad-
ministrativos e docentes, além de outras pessoas que circulavam dentro da organização, 
e de terceiros com quem havia algum tipo de relacionamento, por exemplo: prestadores 
de serviços, candidatos em processos seletivos, candidatos a bolsas, dependentes de fun-
cionários, ex-funcionários e pais/responsáveis por alunos, dentre outros.
 A equipe de processos, composta por um gerente, uma coordenadora e quatro 
analistas, realizou o planejamento do projeto, que consistiu em:

1. identificação de todas as áreas da organização;
2. definição das fases do projeto, em função das particularidades das subsidiárias;
3. definição da amostra de unidades para a realização das entrevistas, com o intui-

to de se obter um conjunto de dados que fosse representativo do todo;
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4. definição dos entrevistados (líder e um funcionário operacional de cada área);
5. contato com gerentes, gestores e coordenadores das áreas entrevistadas para 

explicações prévias sobre o projeto;
6. elaboração de uma proposta de agenda para entrevista às áreas;
7. contato com os entrevistados para explicações prévias sobre a LGPD, a necessi-

dade de adequação pela organização, o papel da área de processos, as atividades 
do projeto e a data para realização da entrevista;

8. envio de questionário online para coleta prévia das informações (Anexo A – 
Modelo de Formulário para Mapeamento de Dados Pessoais).

 Os dados coletados por meio do questionário apresentado no Anexo A foram ar-
mazenados em uma planilha Google, previamente analisada pelos analistas antes da ida 
a campo para entrevista aos funcionários.
 Complementarmente às informações obtidas por meio do questionário, foi soli-
citado ao Departamento Tecnologia da Informação o desenvolvimento de um relatório 
de consulta que apontava os sistemas aos quais cada funcionário da organização pos-
suía acesso. Dessa forma, foi possível comparar essa informação com a resposta para a 
pergunta “A quais sistemas você tem acesso?” do questionário e identificar previamente 
alguns pontos de atenção. O relatório foi de vital importância para o desenvolvimento 
dos trabalhos, pois devido a ele foi possível identificar que os funcionários geralmente 
não se lembravam de relatar, no questionário, que possuíam acesso aos sistemas (e, con-
sequentemente, aos dados pessoais) que são utilizados apenas esporadicamente para a 
realização de suas atividades. 
 Após o planejamento do projeto, deu-se início à coleta em campos in loco pelos 
analistas de processos. Para Yin (2001), a coleta de dados pode ser feita, principalmente, 
a partir de três grupos principais de fontes de evidência: observação, documentos e en-
trevistas  já que a técnica de observação é frequentemente combinada com a entrevista. 
Em trabalhos de caráter qualitativo, como este, busca-se realizar várias entrevistas curtas 
e rápidas, conduzidas no ambiente natural e em um tom informal e por isso este também 
foi o padrão adotado para este projeto.
 O tipo de entrevista praticado, segundo a classificação apresentada pelo referido 
autor, foi a entrevista semiestruturada. Ou seja, aquela em que o pesquisador (analista de 
processos) possui um roteiro de perguntas previamente definido, porém, pode deixar de 
realizar perguntas que eventualmente já tenham sido respondidas, bem como adicionar 
perguntas para aprofundar novos fatos que possam ter surgido a partir de alguma respos-
ta obtida.
 O envio prévio do questionário, por conter uma breve introdução sobre a Lei, 
mostrou-se de grande importância para o desenvolvimento e a dinâmica das entrevistas. 
Em função disso, muitos entrevistados buscaram mais informações sobre o assunto e 
compareceram às entrevistas preparados, com os documentos utilizados em suas ativida-
des que poderiam conter dados pessoais e os formulários utilizados pela área impressos, 
o que facilitou muito o desenvolvimento das entrevistas.
 A maior parte das entrevistas foi feita pelos analistas em duplas, com o intuito de 
que um analista conduzisse a entrevista e outro catalogasse as informações coletadas em 
tempo real, em uma planilha Google, para posterior análise.
 Os tipos de dados pessoais coletados foram identificados em relação à entrada, ao 
processamento, ao armazenamento e à saída, tendo sido mapeadas as seguintes informa-
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ções sobre cada um deles:
• Setor;
• Dado pessoal;
• De quem?
• Em relação à entrada:
• De quem recebe?
• Como recebe?
• Meio (eletrônico; eletrônico e físico; físico; N/A; pessoalmente).

• Qual é a tratativa/utilização?
• Em relação à saída:
• Para quem repassa?
• Como repassa?
• Meio (eletrônico; eletrônico e físico; físico; N/A; pessoalmente).

• Onde é armazenado?
• Tempo de armazenamento;
• Campo para observações.

 Dessa forma, foram listados todos os tipos de dados pessoais presentes em docu-
mentos em meio físico e digital, bem como os principais dados existentes nos sistemas 
mais utilizados pelos funcionários da organização. Os dados existentes em sistemas, to-
davia, não foram o principal enfoque do mapeamento realizado pelos analistas. Para 
esses dados foi adotada outra estratégia, com a contratação de uma consultoria especia-
lizada em segurança da informação.
 Além de dados pessoais, a partir das informações obtidas durante as entrevistas 
também foram identificadas e registradas oportunidades de melhoria em processos, além 
de pontos de atenção e pontos fortes sobre cada área.

3.2     Apresentação dos resultados

 Entre uma fase de coleta de dados e outra, foi previsto em cronograma ao menos 
uma semana de intervalo na coleta, para a análise dos dados obtidos e o esclarecimento 
de dúvidas com as áreas entrevistadas. 
 Por meio da planilha em que os dados coletados foram organizados, uma confe-
rência foi realizada para confrontar as informações e validar os fluxos mapeados. Na aná-
lise, procurou-se conectar a entrada de dados informados por uma área com a saída de 
dados da área que os repassava, assim como o meio, a tratativa e a finalidade do repasse 
dos dados, a fim de assegurar o rastreamento das informações, a utilização e a necessida-
de do envio e/ou recebimento do dado.
 Após o término da organização da planilha, percebeu-se a necessidade de apre-
sentar os dados de uma forma mais visual. Assim sendo, optou-se por utilizar a fer-
ramenta de elaboração de diagramas opensource “Diagrams.net” (antigo Draw.io) que 
justificou-se pela integração com o G Suite, já utilizado pela organização.
 Para uma melhor visualização dos dados mapeados, definiram-se duas formas de 
representação, sendo elas o macrodiagrama e o microdiagrama, baseados inteiramente 
na planilha de dados. O objetivo do microdiagrama foi representar dados de entrada, 
dados armazenados e dados de saída de um setor específico. Já o macrodiagrama teve por 
finalidade retratar as interações entre os setores.
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 Na construção do microdiagrama foi necessária a definição de alguns elementos 
para a representação dos dados. A notação estabelecida entre a equipe de analistas de 
processos é apresentada na Figura 1.

Figura 1 - Elementos utilizados para representar dados no microdiagrama

Fonte: elaboração do autores (2019)

 Após a definição dos elementos foi essencial criar uma estrutura para o diagrama 
no qual definiu-se que os elementos à esquerda representariam os setores de entrada de 
informações, e os elementos à direita, as saídas, como apresentado na Figura 2.

Figura 2 - Representação de um microdiagrama completo

Fonte: elaboração do autores (2019)
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 Ao desenhar o macrodiagrama também surgiu a necessidade de criação de alguns 
elementos-padrão, conforme a Figura 3.

Figura 3 - Elementos utilizados para representar a interação entre os setores no macro-
diagrama

Fonte: elaboração do autores (2019)

 Para melhor percepção da interação entre os elementos utilizados, um exemplo 
de macrodiagrama completo é mostrado na Figura 4 - Representação de um macrodia-
grama completo, o qual foi intencionalmente desfocado visando à segurança da informa-
ção e à proteção dos dados da organização.

Figura 4 - Representação de um macrodiagrama completo

Fonte: elaboração do autores (2019)
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 A visualização foi configurada de forma que fosse possível navegar entre eles, ou 
seja, ao clicar em um setor no macrodiagrama, o usuário era direcionado para o micro-
diagrama do setor, com maior nível de detalhamento. E caso fosse necessário obter ainda 
mais informações, era possível filtrar pelo setor na planilha de dados, chegando ao nível 
de dado, ou seja, a relação de todos os dados pessoais que eram tratados por cada área.

 3.3     Análise e discussão dos resultados

 No decorrer do projeto, percebeu-se que boa parte do tempo da equipe de ana-
listas de processo era dedicado à construção dos diagramas e, cada vez mais, mostrou-se 
inviável a elaboração manual destes, em razão da grande quantidade de interações entre 
os setores. Em face dessa adversidade, pesquisou-se sobre a possibilidade de automação 
desse processo, e constatou-se que a ferramenta Diagrams.net possibilitava a criação au-
tomática por meio de uma estrutura de dados preestabelecida importada por um arquivo 
.CSV.
 Para encontrar uma forma de transformar a planilha de dados na estrutura que a 
ferramenta admitia, recorreu-se à plataforma de script Google App script, a qual viabi-
lizou a criação de um script que formatava a planilha na estrutura aceita pelo Diagrams.
net. Com a automação, obteve-se um considerável aumento na velocidade na elaboração 
dos diagramas, além da diminuição de erros e retrabalho.
 Especialmente ao analisar o macrodiagrama apresentado na Figura 4no qual é 
possível ter uma ideia da dimensão do projeto, da quantidade de áreas entrevistadas, da 
quantidade de pessoas envolvidas e do tempo dedicado.
 Os principais números do projeto são apresentados na Tabela 1, na qual foi rea-
lizada uma divisão em quatro etapas para a realização das entrevistas: unidades básicas, 
unidades superiores do estado do Paraná (PR), unidades superiores do estado de São 
Paulo (SP) e back office (áreas de apoio e de negócio). Foram realizadas 65, 44, 38 e 96 
reuniões, respectivamente, totalizando 243 reuniões ao longo do projeto. Somente no 
back office foram 151 entrevistados e, somando os entrevistados em todas as etapas, 
foram 348 pessoas, que trabalham em 211 setores das 13 unidades selecionadas para 
compor a amostra da organização.
 No Setor de Gestão de Processos, os quatro analistas que atuavam na equipe es-
tiveram envolvidos, totalizando 2091h12min trabalhadas e que correspondem a 62 dias 
de trabalho por analista. 

Figura 2 - Números do projeto

Fonte: os autores (2019)
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 Ao todo foram entrevistados 6,3% do total de funcionários da organização. En-
tretanto, pelo fato de as unidades de negócio já possuírem boa parte de seus processos 
pedagógicos e administrativos padronizados não foi necessária a realização de entrevis-
tas em todas as unidades. 
 Ao final de cada etapa, apresentações foram realizadas pelos analistas de proces-
sos às coordenações de TI e Processos e, ao final do projeto, pela coordenação de Proces-
sos ao Comitê de Segurança da organização.

4      Considerações Finais

 O presente artigo foi elaborado com o objetivo de estudar Business Process Ma-
nagement (BPM) e aplicá-lo ao mapeamento de todos os dados recebidos, tratados e 
compartilhados de qualquer pessoa física, numa organização do setor de serviços, visan-
do o atendimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. 
 Para tanto, este estudo apresentou os diversos resultados percebidos, tanto fi-
nanceiros quanto em processos, dentre os quais a isenção do custo de terceirização do 
serviço de mapeamento de dados, que resultou em uma economia de aproximadamente 
60% do custo total da consultoria contratada. Além disso, mapear e identificar o fluxo de 
dados possibilitou um maior conhecimento dos processos de negócio da organização.
 Durante as entrevistas realizadas para mapear os dados pessoais, pontos fortes e 
oportunidades de melhorias em processos foram identificados, não somente pelos ana-
listas de processos, mas também pelos próprios entrevistados, o que facilitou e possibili-
tou a implementação de melhorias ainda durante a execução do projeto. Além disso, foi 
possível fazer um levantamento dos acessos desatualizados que os funcionários possuí-
am, em sua maioria por ter mudado de função, unidade ou área de negócio.
 Após a compreensão do conteúdo da Lei, os entrevistados depararam-se com a 
grande quantidade de dados pessoais a que tinham acesso. E à medida que os conceitos 
sobre dados pessoais eram explanados, os entrevistados mostravam-se mais engajados e 
preocupados com a proteção de dados pessoais. O conhecimento sobre a LGPD propi-
ciou uma análise mais crítica sobre os dados pessoais, bem como a real necessidade de 
sua utilização e/ou repasse, principalmente daqueles em que os dados ainda constavam 
em formulários impressos e que poderiam ser mais facilmente acessados. 
 A sensibilização e a mobilização por parte de todos os envolvidos no projeto foi 
evidente. A Lei passou a ser divulgada não apenas pelos analistas de processos, mas tam-
bém pelos entrevistados, os quais, como pessoas físicas, compreenderam a importância 
do cumprimento da LGPD e, principalmente, da proteção de seus dados pessoais.
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Anexo A - Modelo de Formulário para Mapeamento de Dados Pessoais

 A Lei Nº 13.709 de 14 de agosto de 2018 dispõe sobre a proteção de dados pessoais, 
tendo como fundamentos o respeito à privacidade, a inviolabilidade da intimidade, da 
honra e da imagem e a defesa do consumidor, entre outros. Até agosto de 2020, todas as 
organizações terão que se adequar aos requisitos desta Lei, havendo sanções administrati-
vas aplicáveis a quem não o fizer.
 Sendo assim, solicitamos sua colaboração no fornecimento das seguintes informa-
ções:

1 - Endereço de e-mail*
Clique ou toque aqui para inserir o texto.

2 - Local de trabalho: *
Escolher um item.

3 - Unidade: *
Escolher um item.

4 - Sua área de atuação: *
Escolher um item.

5 - Em sua área de atuação, com quais dados pessoais você lida? *
Clique ou toque aqui para inserir o texto.

6 - De quem são esses dados? *
☐ Clientes
☐ Menores de idade
☐ Funcionários administrativos
☐ Fornecedores / Terceirizados
☐ Outro: ____________________________

7 - De que maneira você obtém esses dados? * 
Por ex.: Em atendimento presencial, por telefone, acessando algum sistema (Qual?), con-
sultando arquivo (Qual documento/formulário?).
Clique ou toque aqui para inserir o texto.

8 - Para que você utiliza esses dados (o que faz com eles)? *
Clique ou toque aqui para inserir o texto.

9 - Existem interações (repasses de dados pessoais) para outras áreas, dentro da organiza-
ção ou fora dela? Se sim, quais áreas e de que maneira? 
Por ex.: por e-mail, malote, sistema etc. *
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10 - A quais sistemas você tem acesso?
Clique ou toque aqui para inserir o texto.

11 - Dos sistemas listados acima, quais você utiliza? Favor especificar se o uso é apenas 
para consulta ou para edição.
Clique ou toque aqui para inserir o texto.

12 - Você tem acesso a relatórios de consulta de dados a partir de sistemas? Se sim, favor 
listar o nome de todos os que utiliza.
Clique ou toque aqui para inserir o texto.


