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Vamos nos conhecer!!! 

Apresentação do Facilitador 

Allan Rocha 
Assessor de Programas e Projetos da Gerência da Qualidade e Processos 
Sistema FIEB 
allan.rocha@fieb.org.br 

• Mestrando em Arquitetura Corporativa – Pennsylvania State University. 

• Pós-graduações em Gestão de Projetos (FGV) e em Melhoria de Processo de Software (UFLA). 

• Certificações CBPP (Certified Business Process Professional), PMP (Project Management 

Professional) e PRINCE2 Practitioner. 

• Professor de pós-graduação em disciplinas de gestão de projetos.  

• 15 anos de experiência em diferentes organizações no Brasil e Angola, incluindo empresas de 

consultoria, instituto de tecnologia, centro de pesquisa e desenvolvimento e empresas de TI.  

• Nos últimos 7 anos, atuação exclusiva nas áreas de gestão por processos, gerenciamento de 

projetos e gestão da estratégia. 

mailto:allan.rocha@fieb.org.br
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Apresentação dos Participantes 

Compartilhe com seus colegas... 

 

• O seu nome 

• A sua área de atuação 

• A sua experiência com BPM ou Gestão de Projetos 

Objetivo do Mini-curso 

O mini-curso irá apresentar como associar a Gestão de Projetos e a Gestão por Processos 

de forma a otimizar a utilização dos recursos, promover a efetividade das transformações 

organizacionais e materializar as estratégias corporativas. Neste mini-curso também serão 

abordados os conceitos relativos à unificação dos Escritórios de Projetos e de Processos. 

 

Ao final do mini-curso o participante deverá conhecer: 

 

• Como criar sinergia entre projetos e processos em busca da realização das 

estratégias organizacionais. 

• Benefícios de uma abordagem sincronizada entre projetos e processos.  

• Pontos relevantes para uma atuação complementar entre os Escritórios de 

Projetos e de Processos. 
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Contextualização 

O Sistema FIEB 

Representante da indústria baiana, tendo como objetivos 

principais promover e apoiar ações que visam o 

crescimento, modernização e melhoria da 

competitividade industrial do Estado e que melhorem a 

qualidade de vida dos industriários e de seus 

dependentes. 

É composto por: Federação das Indústrias do Estado da 

Bahia – FIEB, Centro das Indústrias do Estado da Bahia – 

CIEB, Serviço Social da Indústria – SESI, Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial – SENAI e o Instituto Euvaldo 

Lodi – IEL. 

Contextualização 

O Sistema FIEB 

 

 A força de trabalho é composta por  aproximadamente 
3.500 colaboradores. 

 Atuação em todo o estado da Bahia. 

 As entidades atuam em conjunto e de forma integrada 
prestando serviços nos campos de: 

-Educação e Qualificação Profissional. 

-Saúde e Lazer. 

-Informação Especializada. 

-Difusão Tecnológica. 

www.fieb.org.br 

 

http://www.fieb.org.br/
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O que é Projeto? 

Projetos x Processos 

O que é projeto? 

 

Um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. 

PMBOK 5ª Edição 

Projeto de processo de negócio 

Esforço temporário empreendido para criar um novo processo de negócio por meio de 

melhoria, redesenho, reengenharia, inovação, uso de tecnologia emergente, 

reestruturação, terceirização e afins. Possui início e fim definidos, escopo, equipe de 

trabalho, gerente de projeto e recursos humanos, materiais e financeiros alocados. 

BPM CBOK 3ª Edição 
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O que é Processo? 

Projetos x Processos 

O que é processo? 

 

Uma série de atividades sistemáticas direcionadas para alcançar um resultado final de tal 

forma que se aja em relação a uma ou mais entradas a fim de criar uma ou mais saídas. 

PMBOK 5ª Edição 

Processo é um conjunto de atividades interdependentes, ordenadas no tempo e espaço de 

forma encadeada, que ocorrem como resposta a eventos e que possui um objetivo, início, 

fim, entradas e saídas bem definidos. Essas atividades são geralmente interfuncionais ou 

interorganizacionais que trabalham juntas para criar um produto ou serviço final (...). 

BPM CBOK 3ª Edição 
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Quais as diferenças entre 
projetos e processos? 

Projetos x Processos 

Projetos Processos 

São temporários. O encerramento é 
previsto e desejado.  

São permanentes. A execução é mantida 
enquanto houver interesse. 

Geralmente, o valor (benefício) só é gerado 
após a conclusão. 

O valor é gerado enquanto o processo 
estiver sendo executado.   

Geram um resultado único. Geram sempre o mesmo resultado.  

Transformam a organização. Mantêm a organização. 

Principais Diferenças entre Projetos e Processos 
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Quais as semelhanças entre 
projetos e processos? 

Projetos x Processos 

Principais Semelhanças entre Projetos e Processos 

 

• Precisam de um gestor. 

• Tem o desempenho acompanhado através de indicadores. 

• Visam materializar as estratégias organizacionais. 

• Consomem de recursos. 

• Produzem valor. 

• Tem escopo, prazo, custo, nível de qualidade, participantes, aspectos de comunicação, 

riscos, insumos, partes interessadas. 

• Tem premissas e restrições. 

• Etc, etc, etc... 
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Existem mais diferenças ou semelhanças 
entre Projetos e Processos? 

Como criar sinergia entre 
projetos e processos? 
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Criando Sinergia entre Projetos e Processos 

1. Utilizando a Abordagem de Projetos nas Iniciativas de Processos  - Aplicar os métodos, 

técnicas e ferramentas da Gestão de Projetos para gerenciar as iniciativas de Gestão por 

Processos. 

 

2. Utilizando a Abordagem de Processos para Maximizar os Benefícios de um Projeto – 

Aplicar técnicas e ferramentas da Gestão por Processos para avaliar os impactos do 

projeto na organização e proporcionar uma transição segura e sustentável para um 

novo modo de operação.  

 

 

1. Utilizando a Abordagem de Projetos nas Iniciativas 
de Processos  

Ciclo de Vida do Projeto de Melhoria de Processos 

Definir Visão de 
Futuro e Escopo 

do Processo 

Redesenhar 
Processo (TO BE) e 

Planejar a 
Transformação 

Controlar a 
Transformação do 

Processo 

Mapear e Analisar 
Processo Atual  

(AS IS) 

Identificar e 
Validar 

Oportunidades de 
Melhoria 

Definição das 
Diretrizes Estratégicas 

 
Definição da Visão de 

Futuro 
 

Definição do Escopo 
do Processo 

 
Equipe do Projeto de 

Processos 
 

Comitê Gestor do 
Projeto de Processos 

 

Levantamento da 
Situação Atual 

 
Mapeamento do 
Processo Atual 

 
Análise do Processo 

Atual 
 

Investigação dos 
Problemas e Causas 

 
Medição do 

Desempenho Atual 

Identificação das 
Oportunidades de 

Melhoria 
 

Validação das 
Oportunidades de 

Melhoria 
 
 
 
 

Desenho do Novo 
Processo 

 
Planejamento da 

Implantação 

Implantação das 
Melhorias 

 
Medições do 
Desempenho 

 
Reuniões de 

Acompanhamento 
 

Planejamento das 
Ações Corretivas 

Principais Atividades 
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Ciclo de Vida do Projeto de Melhoria de Processos 

Definir Visão de 
Futuro e Escopo 

do Processo 

Redesenhar 
Processo (TO BE) e 

Planejar a 
Transformação 

Controlar a 
Transformação do 

Processo 

Mapear e Analisar 
Processo Atual  

(AS IS) 

Identificar e 
Validar 

Oportunidades de 
Melhoria 

Principais Entregas Especialistas (Entregas relacionadas ao domínio de Processos) 

Visão de Futuro 

Diagrama de 
Escopo do Processo 

Formulários de 
Entrevista 

Arquitetura do 
Processo 

Mapa do Processo 
Atual 

Matriz de 
Indicadores 

Medição do 
Desempenho Atual 

Relação Priorizada 
de Oportunidades 

de Melhoria 

Desenho do Novo 
Processo 

Documentação do 
Novo Processo 

Artefatos de 
Investigação de 

Problemas 

Medição do 
Desempenho do 

Processo 

1. Utilizando a Abordagem de Projetos nas Iniciativas 
de Processos  

. EAP 

. Cronograma de 
Implantação 
. Orçamento da 
Implantação 
. Premissas 
. Restrições 

. Termo de 
Encerramento 
. Lista de Pendências 
. Lições aprendidas 

Ciclo de Vida do Projeto de Melhoria de Processos 

Definir Visão de 
Futuro e Escopo 

do Processo 

Redesenhar 
Processo (TO BE) e 

Planejar a 
Transformação 

Controlar a 
Transformação do 

Processo 

Mapear e Analisar 
Processo Atual  

(AS IS) 

Identificar e 
Validar 

Oportunidades de 
Melhoria 

Principais Entregas de Gerenciamento (Entregas relacionadas ao domínio de Projetos) 

Termo de Abertura 
do Projeto 

Matriz de Gestão 
das Partes 

Interessadas 

Plano de 
Implantação do 
Novo Processo 

Relatório de 
Acompanhamento 

da Implantação 

Planos de Ações 
Corretivas 

É fundamental avaliar a complexidade do 
projeto e determinar quais entregas 
adicionais, inerentes ao gerenciamento do 
projeto, serão necessárias. Ex.: Plano de 
Gerenciamento do Projeto, Plano de 
Gerenciamento de Riscos, Plano de 
Comunicação, Plano de Aquisições etc. Relatório de 

Conclusão 

Controle Integrado 
de Mudanças 

. Cronograma do 
Projeto de Melhoria 
. Orçamento do 
Projeto de Melhoria 

Plano do Projeto de 
Melhoria 

1. Utilizando a Abordagem de Projetos nas Iniciativas 
de Processos  
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2. Utilizando a Abordagem de Processos para 
Maximizar os Benefícios de um Projeto   

Ciclo de Vida Padrão e em Alto Nível de um Projeto 

Iniciar Controlar Encerrar Planejar Executar 

Durante a execução de um projeto, processos 
organizacionais diversos podem ser 
impactados. Esses potenciais impactos devem 
ser devidamente identificados e devidamente 
tratados.  

Alguns projetos finalizam com a implantação 
de um novo processo (Ex.: implantação de 
uma nova linha de produção, lançamento de 
um novo serviço). As definições básicas do 
novo modelo de operação devem ser 
estabelecidas. 

Para maximizar os resultados e benefícios de um projeto, ambas as 
questões devem ser tratadas 

Matriz de Avaliação 
de Impacto nos 

Processos 

Modelo de 
Operação 

Matriz de Avaliação de impacto nos Processos 

Projeto de Desenvolvimento de Implantação do Sistema de Controle de Custos 
Resultado 
ou Entrega 
do Projeto 

Processo 
Impactado 

Descrição do Impacto 
Necessidade 
de Pessoal 

Necessidade de 
Sistemas ou 

Infraestrutura 

Necessidade de 
Ajustes em 
Processos 

Necessidade de 
Treinamento 

Outras 
Necessidades 

Implantação 
do Sistema 
de Controle 
de Custos 

Aquisição 

O sistema de compras 
precisará alimentar 
informacões no novo 
sistema de custos. 

N/A 

Criar uma 
interface de 
integração entre 
os dois 
sistemas. 

Revisar o 
procedimento de 
aquisições 

Divulgar as alterações no 
procedimento de 
aquisições. Treinamento 
desnecessário.  

N/A 

Orçamento 

Durante a elaboração do 
Orçamento anual as 
informações do sistema 
de custos deverão ser 
consultadas. Não é 
possível realizar 
integração entre o novo 
sistema de custos e o de 
orçamento. 

N/A N/A 

Revisar o 
procedimento de 
orçamento. 
Incorporar um 
relatório de custos 
ao processo. 

Treinar equipe do 
orçamento no acesso e 
consulta de informações 
no sistema de custos. 

Configurar as 
permissões de 
acesso da 
equipe de 
orçamento no 
sistema de 
custos. 

Desligament
o de 

Colaborador 

Quando um colaborar 
for desligados o acesso 
ao sistema deve ser 
revogado. 

N/A N/A 

Incorporar no 
procedimento de 
desligamento a 
solicitação de 
revogação das 
permissões de 
acesso ao sistema, 
caso aplicável. 

N/A N/A 

                

2. Utilizando a Abordagem de Processos para Maximizar os 
Benefícios de um Projeto – Matriz de Impacto   
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2. Utilizando a Abordagem de Processos para Maximizar os 
Benefícios de um Projeto – Modelo de Operação do Processo   

Equipe de Operação e Perfil Profissional 

Arquitetura dos Processos 

Portfólio Serviços Oferecidos 

Definir o modelo de gerenciamento do processo: 
 
. Estrutura organizacional / Cadeia de Comando 
. Instrumentos de comunicação. 
. Rotina de acompanhamento do desempenho do processo. 
. Rotina de acompanhamento do desempenho da equipe. 
. Rotina de tratamento de problemas e exceções. 
... 
 

Sistemática de Operação e Gestão do Processo 

Identificar os serviços que serão oferecidos aos clientes 
internos e o SLA associado, quando aplicável. 
 
EXEMPLO ILUSTRATIVO: 
. Implantar títulos para pagamento. 
. Efetuar cobrança. 
. Gerir o Sistema de Gestão de Contratos.  
. Gerir o arquivo físico. 
... 

Posicionamento, Governança e Interfaces 

Perfil Profissional  Qtd. 

Líder Técnico 02 

Especialista A 01 

Auditor B 01 

... N 

Identificar os processos que serão 
executados. 
EXEMPLO ILUSTRATIVO: 
. Divulgar desempenho dos 
contratos à Alta Administração 

Indicadores, Metas e SLA 

Estrutura de medição e 
acompanhamento do desempenho 
e garantia da qualidade do serviço. 

2. Utilizando a Abordagem de Processos para 
Maximizar os Benefícios de um Projeto   

Ciclo de Vida Padrão e em Alto Nível de um Projeto 

Iniciar Controlar Encerrar Planejar Executar 

Os desdobramentos e 
consequências do projeto 
na operação dos demais 
processos da empresa 
devem ser tratados no 
próprio projeto, com 

subprojetos ou até mesmo 
com novos projetos. 

Matriz de Avaliação 
de Impacto nos 

Processos 

Modelo de 
Operação 

Subprojeto Novo Projeto 
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É possível ampliar o escopo da sinergia entre os 
processos e projetos e criar sinergia entre um 
modelo de gestão organizacional orientado a 

processos e outro orientado a projetos? 

Hora do cinema!!! 
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Melhorando a Gestão por Meio de Processos e Projetos 

Para materializar suas estratégias corporativas uma organização precisa, 
necessariamente, executar CORRETAMENTE os projetos CORRETOS, de forma que 

consiga atingir novos patamares, e ter bons processos para assegurar sua 
sustentabilidade. Ambos os elementos devem sempre estar estrategicamente 

alinhados.  

Conexão dos Processos e Projetos com a Estratégia  
Fonte: Adaptado da Elo Group (3) 

Inovam e 
transformam a 
organização 

Garantem a 
sustentabilidade 

organizacional 

Tendo em vista a relevância de projetos e processos 
na gestão corporativa, algumas organizações criam 

estruturas chamadas Escritório de Projetos e 
Escritório de Processos. O que são eles? O que eles 

fazem? 
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Principais Atribuições do BPM Office vs PMO  
Fonte: Elo Group (3) 

Melhorando a Gestão por Meio de Processos e Projetos 

Modelo Geral de Inserção dos Escritórios 
Fonte: Elo Group (4) 

Melhorando a Gestão por Meio de Processos e Projetos 
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Objetivos Comuns dos Escritório de Projetos e Processos 

 

• Excelência operacional. 

• Alcance de objetivos estratégicos. 

• Inovação e Transformação. 

• Melhoria da satisfação das partes interessadas (clientes, colaboradores e acionistas) 

• Aumento do valor agregado. 

Melhorando a Gestão por Meio de Processos e Projetos 

Para atingir os seus objetivos os 
Escritórios de Projetos e Processos 

precisam de recursos? Quais? 



21/07/2015 

18 

Recursos Demandados pelos Escritório de Projetos e Processos 

 

• Equipe do próprio escritório. 

• HH das equipes da organização para executar as tarefas necessárias (Reuniões, 

documentações, levantamentos, treinamentos). 

• Informações de desempenho disponíveis (Ex.: Relatórios de sistema) 

• Tempo e atenção da alta administração para a tomada de decisão (Ex.: Reuniões de 

análise crítica). 

• Patrocínio da alta administração. 

• Investimentos em qualificação. 

Melhorando a Gestão por Meio de Processos e Projetos 

Se ambas as estruturas tem objetivos finais comuns, tem atividades 
complementares e demandam recursos similares, deixá-las atuar de forma 

dessincronizada causa competição pelos mesmos recursos e perda de efetividade. 

  O valor do negócio só é verdadeiramente gerado 

por meio da gestão efetiva do portfolio de 

projetos e processos corporativos.  

Melhorando a Gestão por Meio de Processos e Projetos 
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Benefícios da Atuação em conjunto dos Escritórios de Projetos e 

Processos 

 

• Permitir uma gestão de portfólio mais abrangente e eficaz. 

• Potencializar a geração do valor empresarial. 

• Melhorar a comunicação, aumentar a capacidade para a priorização do portfólio. 

• Otimizar a utilização dos recursos com uma forte redução de custos e esforços. 

Melhorando a Gestão por Meio de Processos e Projetos 

Fonte: O conceito do Escritório de Projetos e Processos (EPP) [5] 

Criando Sinergia entre os dois Escritórios 

As empresas podem ter os dois escritórios em unidades independentes (equipes 

diferentes, coordenações diferentes): 

• Escritório de Gerenciamento de Projetos – PMO (Project Management Office) 

• Escritório de Gerenciamento de Processos de Negócio – BPMO (Business Process 

Management Office) 

 

Também é possível a unificação das duas funções em uma única unidade (mesma equipe, 

mesma coordenação): 

• Escritório de Gerenciamento de Projetos e Processos – PPMO (Project and Process 

Management Office) 

Melhorando a Gestão por Meio de Processos e Projetos 

Independentemente da estrutura organizacional (dois escritórios separados ou um escritório 
único) a atuação dessas duas funções organizacionais deve ser sinérgica e complementar.  
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Criando Sinergia entre os dois Escritórios 

Melhorando a Gestão por Meio de Processos e Projetos 

Estratégia 

Ações do Escritório de 
Projetos 

Ações do Escritório de 
Processos 

R
ec

u
rs

o
s 

O
rg

an
iz

ac
io

n
ai

s 

Estratégia 

R
ec

u
rs

o
s 

O
rg

an
iz

ac
io

n
ai

s 

Ações do Escritório de 
Projetos e Processos 

U
n

id
ad

es
 

In
d

ep
en

d
en

te
s 

Es
cr

it
ó

ri
o

 
U

n
if

ic
ad

o
 

Os aspectos de sinergia que serão apresentados são válidos para ambos os modelos. 

Criando Sinergia entre os dois Escritórios 

• Utilize a expertise do PMO para conduzir projetos de melhoria de processos (Ex.: Sem 

ajuda, a equipe de processos provavelmente não se preocupará com os conceitos de 

riscos nas suas iniciativas). A depender do grau de complexidade e relevância 

estratégia do projeto ele pode entrar no portfolio de projetos que são acompanhados 

pelo PMO. 

• Utilize a expertise do BPMO para apoiar a especificação dos projetos no que se refere 

aos aspectos de processo (Ex.: Definir um modelo de operação; especificar os objetivos 

do projeto). Os resultados do projeto tem que se enquadrar bem à rotina da empresa. 

• Antes do início dos projetos eles devem ser analisados pelo BPMO com intuito de 

determinar o nível de impacto nos processos organizacionais e planejar as ações de 

tratamento (Ex.: A construção de um nova unidade tem que impacto nos processos 

organizacionais?). 

Melhorando a Gestão por Meio de Processos e Projetos 
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Criando Sinergia entre os dois Escritórios 

• Avalie o desempenho organizacional considerando os indicadores de desempenho de 

processos e de projetos, em conjunto. Lembre-se que o desempenho estratégico 

depende de ambos os aspectos.  

• Realize as reuniões de análise crítica em conjunto, levando consideração as 

necessidades de projetos e de processos (Ex.: Precisamos reduzir os custos de 

operação. Iremos precisar da abordagem de projetos ou de processos? De ambas!) 

• Sempre que possível realize medições de desempenho que sejam aproveitadas no 

âmbito de projetos e de processos. (Ex.: A medição do desempenho atual do processo 

de atendimento ao cliente, pode servir para avaliar os resultados do projeto de 

substituição do sistema do Call Center). 

• Utilize a gestão de portfolio do PMO para priorizar corretamente os projetos de 

processo e evitar iniciativas redundantes ou conflitantes. 

Melhorando a Gestão por Meio de Processos e Projetos 

Criando Sinergia entre os dois Escritórios 

• Utilize as ferramentas de gestão de recursos do PMO para garantir que os projetos de 

processo terão recursos disponíveis. 

• O valor agregado e benefícios gerados após a conclusão de um projeto podem ser 

aferidos pela medição do desempenho das operações realizada pelo BPMO. 

Melhorando a Gestão por Meio de Processos e Projetos 
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Atividade Prática 
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Outras Fontes de Informação sobre BPM 

Repensando a Gestão por Meio de Processos  
Leandro Jesus, André Macieira. EloGroup, 2014. 
 
BPM CBOK V3.0  
Guia para o Corpo Comum de Conhecimentos do Gerenciamento de Processos de Negócio. 
ABPMP, 2013 
 
Estabelecendo o Escritório de Processos 
Roger Tregear, Leandro Jesus, André Macieira. EloGroup, 1998 
 
BPM Global Trends 
www.bpmglobaltrends.com.br 
 
EloGroup 
www.elogroup.com.br 
 
Especificação BPMN – Business Process Model and Notation 
www.bpmn.org 
www.omg.org/spec/BPMN/2.0 

Redes de Relacionamento sobre BPM 

ABPMP - Brasil  
Association of Business Process Management Professionals 
www.abpmp-br.org 
 
 
Comunidade da ABPMP Brasil no Facebook  
www.facebook.com/GrupoAbpmpBrasil 
 
 
Grupo BPM Bahia no Facebook 
www.facebook.com/groups/352938051456051 
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http://www.omg.org/spec/BPMN/2.0
http://www.abpmp-br.org/
http://www.abpmp-br.org/
http://www.abpmp-br.org/
https://www.facebook.com/GrupoAbpmpBrasil
http://www.facebook.com/groups/352938051456051
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Obrigado a todos pela atenção!!! 

Allan Rocha 
allan.rocha@fieb.org.br 

Gerência de Qualidade e Processos 
Sistema FIEB 

mailto:Allan.rocha@fieb.org.br

