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1. Contexto 

 

O paradigma tradicional das estruturas organizacionais, que é a Gestão por Funções, baseada 

em departamentos estanques e isolados, cada vez mais é sinônimo de falta de agilidade e 

competitividade, ao passo que a Gestão por Processos apresenta-se atualmente como tendência 

predominante na administração estratégica. [4] 

 

Nesse contexto, é evidente a necessidade da melhora e monitoramento contínuo dos 

processos, e como alternativa existem as metodologias de Gestão de Processos de Negócio 

(Business Process Management – BPM). De acordo com Gart Capote, BPM é uma abordagem 

disciplinar para identificar, desenhar, executar, documentar, medir, monitorar, controlar e melhorar 

processos de negócios automatizados ou não, para alcançar resultados consistentes e alinhados 

com os objetivos estratégicos da organização. [2] 

 

A melhoria de processos busca atender expectativas dos clientes ao longo do tempo, melhora 

a qualidade dos produtos e serviços e cria a possibilidade de redução de custos como 

consequência de aumento de produtividade. A cultura de gestão de processos inspira a criação de 

processos inovadores que podem causar mudanças de paradigma e alavancar resultados. Esses 

fatores contribuem para maior satisfação dos clientes. [6] 

 

A organização a ser pesquisada neste estudo está inserida no mercado elétrico e possui baixo 

nível de maturidade BPM, visto que não possui iniciativas BPM e não existe dentro de sua 

estrutura organizacional um Escritório de Processos, o BPMO (Business Process Management 

Office). O BPMO pode ser definido como a unidade funcional responsável por estabelecer regras, 

padrões e diretrizes necessários à implantação e continuidade da Gestão de Processos.  

 

Entretanto, são escassas as pesquisas que abordam a definição de uma metodologia de BPM 

relacionada ao nível de maturidade de BPM da organização. Isto posto, esta pesquisa utilizará a 

metodologia EBPM, proposta por uma aluna de pós-graduação na Universidade Federal de 

Pernambuco, visto que a mesma é destinada para organizações com baixo nível de maturidade em 

gestão de processos de negócios. [6] 

 

Diante deste contexto, esta pesquisa visa investigar os fatores envolvidos durante a 

implantação de uma metodologia de gestão de processos de negócio dentro de uma organização 

privada sem iniciativas de BPM. 



 

 

 

2. Objetivos 

 

Abaixo são listadas as questões de pesquisa (QP) que norteiam esse trabalho:  

 QP1 - Quais são os principais benefícios para a organização privada com a implantação de 

uma metodologia BPM? 

 QP2 - Quais são os principais desafios relacionados à implantação de uma metodologia 

BPM em uma organização privada? 

Com base nas duas QPs acima, esse trabalho tem por objetivo geral: 

- Realizar uma customização da metodologia EBPM para uma organização privada do setor 

elétrico; 

Como objetivos específicos, pretendemos: 

- Apresentar um relato da experiência de implantação de uma metodologia BPM em uma 

organização privada; 

- Aplicar a metodologia a um processo de negócio da organização. 
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