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Apresentação 
O Prêmio Acelera BPM busca dar visibilidade a cases de sucesso relacionados à implementação 

da disciplina de gerenciamento de processos de negócio (BPM) e estimular que boas práticas e 

inovações sejam disseminadas e consigam inspirar mais e mais pessoas a transformar 

organizações públicas ou privadas brasileiras em organizações de classe mundial para oferecer 

melhores produtos e serviços, com mais produtividade e efetividade, considerando a real 

geração de valor para o cliente e a sociedade. 

O Prêmio elegerá os projetos de melhoria ou transformação de processos do Brasil mais 

aderentes aos critérios estabelecidos neste Regulamento, reconhecendo os esforços e 

resultados obtidos por Organizações públicas ou privadas na implementação efetiva da 

disciplina de BPM, bem como os profissionais que conduziram tais iniciativas.  

Serão reconhecidos, dessa forma, as Organizações e os Profissionais com os cases mais 

aderentes de cada categoria. 

São considerados cases aderentes aqueles cujos projetos demonstrem a aplicação do ciclo de 

vida de BPM (planejamento, análise, desenho, implementação de melhorias, transformações, 

inovações e melhoria de desempenho) e entrega de soluções que tenham agregado resultados 

significativos e comprovados, considerando ganhos financeiros, relativos aos clientes ou aos 

cidadãos ou à eficiência operacional e que estejam alinhados à estratégia da Organização.   

Entende-se que tais resultados são alcançados mais efetivamente quando as soluções 

contemplam harmonicamente pessoas, processos e tecnologia. Os cases selecionados pela 

Banca Examinadora serão divulgados no site da ABPMP Brasil e os finalistas serão apresentados 

à comunidade de processos em grande evento nacional, oportunidade que será definido e 

divulgado o vencedor de cada categoria. 

Nesta primeira edição considerará duas categorias: pública e privada e os finalistas e vencedores 

só serão reconhecidos após um consistente processo de avaliação. 
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Avaliação 
Os cases considerados elegíveis serão avaliados em fases: 

Fase 1 - Avaliação individual por dois examinadores, sem identificação da organização e/ou 

profissionais envolvidos. Aqueles que atingirem pontuação média mínima de 60 pontos serão 

selecionados para a Fase 2. 

Fase 2 - Avaliação pontuada por consenso com peso 08 (oito) realizada pelos membros da Banca 

Examinadora para definição dos finalistas, cabendo à banca decidir os cases aptos a seguir para 

a Fase 3 e/ou para veiculação no site da ABPMP Brasil. Essa avaliação consiste na análise escrita 

e oral do case.  

A avaliação oral será realizada remotamente, em horário previamente agendado. Os finalistas 

deverão, durante a sua apresentação, adotar medidas de contingência a possíveis falhas 

técnicas inerentes a uma apresentação on-line, como falta de energia, oscilações e 

indisponibilidade de conexão com a internet.  A apresentação terá duração máxima de 20 

minutos, seguida de eventuais questionamentos dos membros da Banca Examinadora. 

Nota:  

- Há um limite de seleção de até três (03) cases por categoria para a Fase 3 do Prêmio Acelera 

BPM. 

Fase 3 - Avaliação complementar dos cases finalistas com peso 02 (dois) realizada pelo público 

presente no evento de premiação, mediante apresentação feita pelos proponentes, conforme 

regras definidas. Após pontuação do público será conhecido o vencedor de cada categoria. 
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Cronograma 
● Período de inscrição: setembro a dezembro; 

● Validação das inscrições (elegibilidade): janeiro; 

● Fase 1: até março; 

● Fase 2: abril; 

● Divulgação dos Finalistas: abril; 

● Fase 3: maio; 

● Divulgação dos Vencedores: maio. 

Nota: 

- A data do evento final será divulgada até dezembro. 
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Premiação 
Os cases selecionados na Fase 2 seguirão para apresentação em evento de abrangência 

nacional, realizado em São Paulo ou Brasília. O público presente no evento, estimado 

em mais de 600 pessoas, avaliará cada case. Ao final do evento serão conhecidos os 

vencedores de cada categoria do Prêmio Acelera BPM 2022/2023, contemplando o 

somatório da pontuação da Banca Examinadora e do público.  

Todos os finalistas e vencedores serão contemplados com o Troféu equivalente, 

publicação do case no site da ABPMP Brasil e ampla divulgação nas redes sociais da 

ABPMP. 
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Patrocínio 
Patrocinar o Prêmio Acelera BPM 2022/2023 da ABPMP Brasil é uma excelente 

estratégia para associar sua marca e imagem à causa do Gerenciamento de Processos 

De Negócio como vetor para a transformação das organizações e aumento da 

produtividade, considerando a real geração de valor para o cliente e a sociedade.  

O público-alvo do Prêmio é formado por Organizações e Profissionais que vivenciam a 

disciplina de BPM e que reconhecem o seu potencial para o alcance de melhores 

resultados. É formado por executivos, gestores públicos e privados, profissionais de 

processos e de tecnologia da informação, dentre outros, interessados em conhecer e 

aplicar metodologias e ferramentas efetivas. 

Os seguintes benefícios gerais são altamente percebidos: 

• Exposição da marca nas redes sociais da ABPMP e no evento de premiação. 

• Estreitamento de relacionamento com o público-alvo. 

• Geração de valor para todas as partes interessadas. 

• Possibilidade de novos negócios. 

Aqueles que desejarem associar sua marca e imagem ao Prêmio Acelera BPM 2022/2023 

podem adquirir uma das cotas apresentadas no plano de investimentos a seguir: 
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Cotas Contrapartida Investimento 

Ouro • Inserção da logomarca em destaque e em todas as 
peças e eventos de divulgação do Prêmio. 

• 05 inserções da logomarca individualizada no Instagram 
e LinkedIn da ABPMP Brasil, durante o período da 
campanha do Prêmio. 

• Inserção da logomarca em destaque na abertura do 
evento de premiação. 

• Veiculação de vídeo de até 30 segundos na abertura do 
evento de premiação, produzido pelo patrocinador. 

• Stand da organização no evento de premiação, 
providenciado pelo patrocinador conforme orientações 
da ABPMP Brasil. 

R$ 10.000,00 

Prata • Inserção da logomarca em todas as peças e eventos de 
divulgação do Prêmio. 

• 03 inserções da logomarca individualizada no Instagram 
e LinkedIn da ABPMP Brasil, durante o período da 
campanha do Prêmio. 

• Inserção da logomarca na abertura do evento de 
premiação. 

• Veiculação de vídeo de até 30 segundos na abertura do 
evento de premiação, produzido pelo patrocinador. 

R$ 5.000,00 

Bronze • Inserção da logomarca em todas as peças e eventos de 
divulgação do Prêmio. 

• 01 inserção da logomarca individualizada no Instagram 
e LinkedIn da ABPMP Brasil, durante o período da 
campanha do Prêmio. 

• Inserção da logomarca na abertura do evento de 
premiação. 

R$ 3.000,00 
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Infográfico 
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