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Contexto 

Segundo Zairi, Business Process Management (BPM) é uma abordagem estruturada para 
analisar e melhorar continuamente as atividades fundamentais [...] e outros elementos principais de 
operação de uma empresa. 

Além de organizar-se operacionalmente, hoje, as empresas necessitam de agilidade e 
flexibilidade para com seus clientes para obter sucesso [2]. Estas características podem estar 
diretamente relacionadas com o Business Process Management (BPM) que trata da gestão do ciclo de 
vida completo de processos de negócios, que inclui: design, análise, implementação, execução e 
melhoria contínua dos processos de uma organização [3]. 

O mecanismo de BPM não pode ser implantado de qualquer maneira, é necessário governança 
de processos de negócio para eliminar a lacuna entre estratégia organizacional e esforços de BPM [2]. 

A boa governação é necessária para o sucesso dos processos de negócio, que por sua vez, 
contribui para o sucesso do negócio [4] apud [3]. 

 

  



 

 

Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo fazer um mapeamento sistemático de literatura sobre 
Governança do Gerenciamento de Processos de Negócio. A pesquisa visa investigar os conceitos ainda 
muito imprecisos e heterogêneos sobre esta área do conhecimento.  

O estudo foi desmembrado nas questões de pesquisa citadas abaixo que guiarão o trabalho: 

Q1: Quais são as definições encontradas para Governança de BPM? 

Q2: Quais são os elementos de Governança referidos nos estudos? 

  



 

 

Cronograma 

A tabela 1 mostra o cronograma das atividades a serem realizadas para o cumprimento da 
realização do trabalho proposto neste documento. As colunas indicam os meses subdivididos por 
semanas. As linhas representam as atividades as serem realizadas. 

Tabela 1 Cronograma das atividades 

Atividade Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Definir o escopo 
                  

Levantamento do 
material 
bibliográfico 

                  

Análise/seleção 
do material 
bibliográfico 

                  

Elaboração do 
relatório 

                  

Elaboração da 
apresentação 

                  

Apresentação 
Oral 

                  

 

 

 

Possíveis Avaliadores 

A professora Simone Santos é indicada como possível avaliadora. 
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Assinaturas 

A estudante e a orientadora assinam abaixo se comprometendo com o desenvolvimento do trabalho 
exposto no presente documento. 
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