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RESUMO 

[Contexto] BPM Ágil é a integração de práticas ágeis, existentes no desenvolvimento de 

software, ao ciclo de BPM (Business Process Management), aplicando as adaptações 

necessárias. Esse conceito busca resolver problemas existentes na abordagem tradicional de 

BPM, como a pouca abertura à participação dos usuários comuns em todo o processo e a rigidez 

do ciclo de BPM. [Objetivo] Esse estudo definiu o método APRUMO (Agile Process 

Modelling) de aplicação do conceito de BPM Ágil à fase de modelagem de processos. O 

APRUMO utiliza os princípios e práticas das metodologias ágeis como, por exemplo, a 

realização de entregas constantes (sprints) e uma maior participação dos stakeholders. 

[Metodologia] Um estudo de caso foi conduzido com uma empresa real, especificamente, a 

empresa Junior do IC/UFF - a IN Junior. [Resultados] Ao final da execução do estudo, duas 

sprints foram realizadas, totalizando 10 reuniões com os participantes e entregando sete 

modelos de processo. [Conclusões] O estudo mostrou que o método foi capaz de aplicar as 

práticas ágeis previstas, gerando modelos de processo mais consistentes e condizentes com as 

tarefas realizadas na organização. Também foi possível identificar algumas dificuldades de 

aplicação do APRUMO como, por exemplo, a necessidade de experiência da equipe de 

processos e a participação constante do cliente. 

 

Palavras-chave: BPM; BPM Ágil; Ágil; Metodologias Ágeis; Gestão de Processos; 

Modelagem de Processos; Processos; APRUMO. 
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ABSTRACT 

[Context] Agile BPM is an integration of agile practices, existing in the software development, 

to the BPM (Business Process Management) cycle, applying necessary adaptations. This 

concept is intended to solve some current problems in traditional BPM approach, such as the 

small openness to the participation of common users and the rigidity of the BPM cycle. 

[Objective] This study defined the APRUMO (Agile PRocess MOdeling) method of 

applications from the Agile BPM to the modeling process phase. APRUMO uses the principles 

and practices of agile methodologies, such as, sprints and greater stakeholder participation. 

[Methodology] A case study was conducted in a real company, specifically, in IC/UFF Junior 

Company - IN Junior. [Results] At the end of the study, two sprints were performed, totaling 

10 meetings with participants and delivering seven process models. [Conclusions] This study 

demonstrated that the method was able to apply the agile practices predicted, generating 

process models more consistent and compatible with the tasks performed in the organization. 

It was also possible to identify some difficulties to apply APRUMO, such as: the need of a 

process team with modeling experience and a continuous customer participation. 

 

Keywords: BPM; Agile BPM; Agile; Agile Methodologies; Business Process Management; 

Process; APRUMO. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este capítulo apresenta a motivação do trabalho de pesquisa em questão (Seção 1.1) e 

a caracterização do problema estudado (Seção 1.2). O enfoque da solução do problema é 

discutido na Seção 1.3. Em seguida, na Seção 1.4, o objetivo do estudo é descrito, que para ser 

alcançado utilizou uma metodologia de pesquisa, especificada na Seção 1.5. Por fim, é 

apresentada a organização dos capítulos desta monografia (Seção 1.6).  

 

1.1 MOTIVAÇÃO 

Metodologias ágeis, tais como XP (Extreme Programming) (BECK, 2004) e Scrum 

(SCHWABER; BEEDLE, 2002) foram criadas para atender às necessidades de mudanças que 

ocorrem ao longo de projetos, mantendo um alto padrão de qualidade em curtos períodos de 

tempo. Estas metodologias vêm ganhando espaço no desenvolvimento de software devido ao 

grande potencial de diminuição de incertezas que elas proporcionam ao projeto (WEIBACH et 

al., 2016). Uma maneira de abordar as incertezas durante o desenvolvimento é usar conceitos 

do desenvolvimento ágil, onde ciclos mais curtos e rápida adaptação às mudanças buscam 

agregar mais valor ao negócio (COCKBURN; HIGHSMITH, 2001). 

Os princípios de desenvolvimento ágil já são aceitos na Engenharia de Software (ES) 

há mais de uma década (BECK, 2004). Lentamente, eles também estão ganhando espaço na 

gestão de processos de negócios (MEZIANI; MAGALHÃES, 2009), embora ainda não estejam 

amplamente estabelecidos. 

Segundo ABPMP Brasil (2013), Gestão de Processos de Negócio (do inglês Business 

Process Management - BPM) pode ser definida como “uma abordagem disciplinar para 

identificar, desenhar, executar, documentar, medir, monitorar, controlar e melhorar processos 

de negócio, automatizados ou não, para alcançar resultados consistentes e alinhados com os 

objetivos estratégicos da organização”. 

Com o uso do BPM nas organizações, notou-se que alguns problemas estratégicos, 

táticos e operacionais apareceram em sua aplicação. Alguns exemplos desses problemas são: 

falta de alinhamento com os objetivos estratégicos da organização, falta de padrões de 

modelagem e problemas de não execução das atividades propostas na modelagem (BANDARA 

et al.,  2007). 
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Tendo os problemas do BPM clássico em foco, surge o conceito de BPM Ágil, que 

busca unir práticas ágeis ao ciclo de BPM. Com essa prática, temos uma gestão iterativa de 

processos, com entregas contínuas, aproximando o cliente através de validações e 

compartilhamento de informações, tornando a evolução do projeto mais visível a todos e 

resultando em uma modelagem adequada às necessidades específicas do cliente 

(MAGDALENO, 2014a).   

 

1.2 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA  

No BPM clássico alguns problemas e adversidades recorrentes foram identificados no 

seu uso nas organizações (SCHMIDT; NURCAN, 2008)   

● Divisão do modelo-realidade: ocorre quando a modelagem não reflete 

exatamente o que acontece na prática; 

● Limite de passagem de informação e inovação perdida: ocorre quando, 

devido a rigidez do ciclo BPM, há uma barreira que limita a participação dos usuários dos 

processos durante a modelagem;  

● Falta de tolerância à mudança: acontece quando o ciclo BPM tradicional não 

se adapta às mudanças que eventualmente ocorrem nos projetos. 

Com base nos problemas citados, pode-se perceber que existe uma relação direta entre 

estas adversidades. A principal causa está associada à pouca abertura à participação dos 

usuários comuns em todo o processo (BRUNO et al.,  2011). Além disso, outro fator que 

contribui para o aparecimento de problemas é a rigidez do ciclo BPM, que contém fluxos de 

informações pré-definidos, principalmente na fase de modelagem (SCHMIDT; NURCAN, 

2008). 

Visando resolver estes problemas, deve ser planejada uma nova forma de gestão dos 

processos, a fim de aperfeiçoar os principais pontos de falha observados. Assim, adaptações ao 

ciclo tradicional podem ser propostas gerando um produto final mais realista ao cenário do 

usuário. 

Neste contexto, o BPM Ágil busca corrigir problemas de BPM encontrados na 

abordagem tradicional. Utilizando práticas ágeis no ciclo BPM, entregas de produtos podem 

ser feitas em intervalos menores de tempo, proporcionando um maior engajamento e 
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observação do cliente ao produto gerado. Além disso, sugestões de melhorias podem ser 

propostas e avaliadas constantemente pelos executores dos processos a serem modelados. 

Já podem ser encontrados na literatura (KOLAR; PITNER, 2013; MAGDALENO, 

2014a; THIEMICH; PUHLMANN, 2013; WEIBACH et al., 2016) trabalhos propondo a 

integração das metodologias ágeis com o BPM. Entretanto, até o momento, não foram 

identificados registros de métodos de BPM Ágil que especifiquem detalhes sobre cada 

atividade executada em suas aplicações. 

Assim, o seguinte problema de pesquisa é abordado: Como definir um método para a 

modelagem de processos de uma maneira ágil? 

 

1.3 ENFOQUE DE SOLUÇÃO 

Como foi dito anteriormente, a adoção do BPM Ágil pode se mostrar útil em atender 

às melhorias. Em cada fase do ciclo de BPM podem ser aplicados um conjunto de valores, 

princípios e práticas ágeis, já conhecidos anteriormente (BECK et al., 2001). Entretanto, são 

necessárias adaptações às práticas de gestão de processos (MAGDALENO, 2014a; 

THIEMICH; PUHLMANN, 2013). 

Considerando a gestão ágil de processos, foi criado o método APRUMO (Agile 

PRocess MOdeling). Para seu desenvolvimento, foi utilizada uma abordagem de BPM Ágil, de 

forma a facilitar o entendimento pelos stakeholders, podendo ser aplicado em empresas de 

médio a pequeno porte, buscando modelar as atividades que acontecem na prática, usando a 

participação do cliente para atender a esse requisito. 

Para medir a sua viabilidade, o método APRUMO foi aplicado em uma organização 

real. Ao final, verificou-se que a aplicação do método foi viável na organização e que sua 

aplicabilidade pôde ser confirmada através da execução bem-sucedida das práticas ágeis 

previstas. 

Por fim, pode-se destacar que, como previsto pelos métodos ágeis, houve um esforço 

adicional por parte do cliente, sendo considerado um dificultador pelos próprios membros. Por 

outro lado, este esforço adicional foi importante para a obtenção de resultados mais condizentes 

com a realidade. Isso gerou uma satisfação do cliente, por atender sua expectativa de entrega 

de modelos que pudessem, de fato, ser seguidos durante sua execução. 
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1.4 OBJETIVO 

O objetivo do trabalho é definir um método que aplique os conceitos de BPM Ágil e 

avaliar os seus resultados através de uma aplicação prática, em uma empresa real. O método 

APRUMO, desenvolvido nesta pesquisa, busca resolver alguns dos problemas mais comuns 

encontrados no uso do ciclo BPM tradicional utilizando valores e prática ágeis adaptados a 

gestão de processos.  

 

1.5 METODOLOGIA DE PESQUISA 

Para esse estudo, a metodologia desta pesquisa seguiu as etapas ilustradas na Figura 

1-1. A seguir, cada atividade da metodologia será explicada. 

 

Figura 1-1 – Metodologia de Pesquisa 

a) Escolha do tema e elaboração da proposta de pesquisa 

Para esse trabalho, foi definido como tema BPM Ágil, visto esse conceito ainda é 

recente e com poucas pesquisas sobre sua aplicação prática em um ambiente organizacional.  

Em seguida, foi desenvolvida a proposta de pesquisa, com o intuito de apresentar as 

motivações para a escolha do tema em questão, caracterizar o problema e propor um enfoque 

de solução para atuar sobre esse problema. 

b) Revisão da Literatura 

Após definir o tema, a literatura existente foi estudada. Schmidt e Nurcan (2008) 

apresentaram alguns problemas existentes na abordagem tradicional do BPM, os quais 

buscaram ser resolvidos por Kilar e Pitner (2013), com a definição de uma metodologia de 

BPM Ágil que busque integrar práticas ágeis à gestão dos processos. Magdaleno (2014) 

também propõe uma adaptação das práticas ágeis do desenvolvimento de software para a 

modelagem de processos, sendo uma base para possíveis estudos sobre o assunto. Além disso, 
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Thiemich e Puhlmann (2013) buscaram integrar a prática ágil Scrum com a modelagem de 

processos, buscando assim uma maior aproximação do cliente e uma definição para ele sobre 

o que é realmente importante para sua organização. 

Ainda assim, há pouca literatura apresentando a inclusão de práticas ágeis na 

modelagem de processos e sua aplicação em organizações, justificando a necessidade da 

definição do método APRUMO e da avaliação da sua aplicação. 

c) Elaboração do Método APRUMO 

Considerando a literatura existente, foi definido um método que pudesse ser executado 

em organizações de médio a pequeno porte, no qual suas atividades são executadas 

considerando os princípios e práticas ágeis adaptados a modelagem de processos.  

O método foi dividido em 6 fases, que procuram entender os processos existentes na 

organização, priorizar suas respectivas modelagens de acordo com os objetivos da empresa e 

junto aos stakeholders. Em seguida, é feito um entendimento sobre cada processo através de 

entrevistas com seus respectivos executores, sua modelagem pelos analistas de processos e 

validação por parte dos próprios atores do processo, em conjunto com outro membro com visão 

estratégica da empresa. Por fim, esse último membro avalia o que foi entregue na sprint, 

analisando de forma breve os modelos e fornecendo pontos de vista positivos e negativos que 

aconteceram nessa iteração, buscando melhorar a seguinte. 

d) Avaliação do Método APRUMO 

Buscando definir métricas e perguntas que pudessem avaliar a aplicação do método 

APRUMO, foi planejado um estudo de caso que contemplasse um cenário real de aplicação. 

Finalizado o planejamento, foi realizada sua aplicação em uma empresa real – a IN Junior, 

empresa Junior do IC/UFF. Os resultados obtidos indicaram um atendimento ao que era 

esperado pela organização. De acordo com a grande maioria dos membros envolvidos, o 

método conseguiu representar a realidade da empresa.  

 

1.6 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 
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O trabalho foi organizado em 5 capítulos. O Capítulo 2 apresenta os conceitos de BPM 

e das metodologias ágeis, fundamentais para o entendimento do trabalho de pesquisa. O BPM 

Ágil também é apresentado, assim como alguns trabalhos relacionados com o tema. 

O método APRUMO é detalhado no Capítulo 3, seu escopo é explicado por fases e 

seus participantes são definidos. A fundamentação do método também é abordada, trazendo os 

valores e práticas ágeis para o contexto do BPM e os aplicando no método proposto.  

O Capítulo 4 discute a aplicação do método desenvolvido em uma organização real, 

analisando seus resultados e os consolidando. 

Ao final, é apresentado o Capítulo 5, onde as contribuições e limitações desta 

pesquisa, bem como as possibilidades para trabalhos futuros são elencadas.  
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2. BPM E MÉTODOS ÁGEIS 

Este capítulo dedica-se à apresentação dos seguintes conceitos: processos de negócio 

e a sua importância nas organizações (Seção 2.1); gestão de processos de negócio - BPM e as 

fases de seu ciclo de vida (Seção 2.2); metodologias ágeis e seus valores e práticas (Seção 2.3); 

definição de BPM Ágil, o estado da arte sobre o tema e quais problemas esta abordagem busca 

resolver nas organizações (Seção 2.4).    

 

2.1. PROCESSOS DE NEGÓCIO 

Na literatura, pode-se encontrar diversas definições de processos de negócio. Segundo 

Weske (2007), “um processo de negócio consiste em um conjunto de atividades que são 

realizadas coordenadamente em um ambiente organizacional e técnico. Estas atividades 

trabalham em conjunto de modo a alcançar um objetivo de negócio”. Baldam (2007) define 

processos de negócio como “um encadeamento de atividades executadas dentro de uma 

companhia ou organização, que transformam entradas em saídas”. Processos de negócios 

também são definidos como “uma agregação de atividades e comportamentos executados por 

humanos ou máquinas para alcançar um ou mais resultados” (ABPMP BRASIL, 2013). Este 

trabalho adotará o conceito como “um conjunto de atividades, realizadas em uma sequência 

lógica, com o objetivo de alcançar os objetivos de negócio da organização” (GONÇALVES, 

2000; WESKE, 2007). 

As organizações estão realizando processos a todo o tempo, mesmo sem saber. Todo 

trabalho relevante realizado nas empresas faz parte de algum processo (GONÇALVES, 2000). 

A maneira como estes processos são executados influencia diretamente na qualidade do serviço 

entregue pela organização e isto pode ser um fator fundamental para que a organização supere 

seus concorrentes no mercado (DUMAS et al., 2013). 

Os processos podem ser classificados em três categorias, de acordo com o seu 

objetivo: processos primários, de suporte e de gestão (ABPMP BRASIL, 2013). Processos 

primários são aqueles que estão diretamente relacionados à experiência de consumo do produto 

ou serviço, ou seja, representam as atividades essenciais que uma organização executa para 

cumprir sua missão. Um exemplo desse tipo de processo é o ato de vender um produto em uma 

loja. 
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 Processos de suporte são aqueles que auxiliam os processos primários, ou mesmo a 

outros processos de suporte. A diferença entre eles e os processos primários é que eles entregam 

valor a outros processos e não diretamente aos clientes. Um bom exemplo seria a realização de 

um processo seletivo em uma empresa, que não está relacionado diretamente às suas atividades 

finais, mas à sua capacidade de entrega de valor ao cliente. 

Processos de gestão ou de gerenciamento são aqueles que têm o objetivo de medir, 

monitorar e controlar as atividades. Esse tipo de processo, assim como os de suporte, não 

agrega valor diretamente ao cliente, mas são essenciais para assegurar que a organização opere 

de acordo com seus objetivos e metas de desempenho. Um exemplo desse tipo de processo é o 

ato de gerenciar um projeto em uma empresa que entrega produtos.   

 

2.2. GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO (BPM) 

A Gestão de Processos de Negócio (do inglês Business Process Management - BPM) 

pode ser definida como “uma abordagem disciplinar para identificar, desenhar, executar, 

documentar, medir, monitorar, controlar e melhorar processos de negócio, automatizados ou 

não, para alcançar resultados consistentes e alinhados com os objetivos estratégicos da 

organização” (ABPMP BRASIL, 2013). Baldam (2007) também explica que “BPM envolve a 

descoberta, projeto e entrega de processos de negócios. Adicionalmente, BPM inclui o controle 

executivo, administrativo e supervisório destes processos”. 

Para realizar uma boa gestão sobre seus processos, a organização deve definir de 

forma consistente os objetivos que serão alcançados com BPM. Dentre eles, estão os objetivos 

estratégicos, melhoria contínua de seus processos, automação de processos ou atividades, 

controle de execução dos projetos, aumento de colaboração e participação, e a sustentabilidade 

(ABPMP BRASIL, 2013). 

Dessa forma, o comprometimento por parte da organização é fundamental para a 

implementação contínua e um melhor gerenciamento dos processos. Esse gerenciamento é feito 

através do ciclo de BPM, o qual possui variações em suas metodologias de aplicação. De modo 

geral, o padrão PDCA (Plan, Do, Check, Act) é aplicado nas metodologias de BPM, possuindo 

as fases Planejar, Executar, Verificar e Agir (ABPMP BRASIL, 2013). 

A fase “Planejar” busca assegurar que os processos de negócios estejam alinhados 

com a estratégia da organização. Após identificado o contexto dos processos dentro da 
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empresa, a fase “Executar” busca implementar os processos conforme planejado na fase 

anterior. A fase seguinte é “Verificar” e tem como objetivo medir o desempenho do processo 

real e comparar com o desempenho do processo planejado. Finalmente, a fase “Agir” tem como 

objetivo definir o que será feito em relação ao processo de acordo com os resultados obtidos 

na fase anterior (ABPMP BRASIL, 2013).  

Considerando as definições apresentadas, Engiel (2014) propõe o ciclo de vida de 

BPM, representado na Figura 2-1, composto por seis fases: projeto, modelagem, simulação, 

execução, monitoramento e melhoria. 

 

         Figura 2-1 – Ciclo de Vida de BPM (ENGIEL, 2014) 

 

2.2.1 Projeto 

Nesta etapa, é definido o objetivo motivador da gestão de processos. Em seguida, é 

definida a melhor abordagem para o projeto de BPM, selecionando o método, meta-modelo, 

notação e ferramenta, conforme ilustrado na Figura 2-2 (MAGDALENO, 2014b). 

Estes quatro elementos estão interligados e devem ser definidos em conjunto e 

considerando o objetivo da modelagem, visto que os projetos exigem diferentes níveis de 

detalhamento (MAGDALENO, 2014b). 
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Figura 2-2 – Elementos do projeto de BPM (MAGDALENO, 2014b) 

a) Método 

Para a definição do método, é preciso que uma sequência de passos seja estabelecida, 

permitindo o levantamento das informações, a construção dos modelos de processos de negócio 

e a validação dos modelos produzidos (MAGDALENO, 2014b). 

b) Meta-modelo  

O meta-modelo consiste na definição de quais diagramas e informações serão 

modelados. Como exemplos de elementos que podem ser modelados, temos: atividades, atores, 

eventos, documentos, regras de negócio, riscos, requisitos. Também é possível considerar neste 

item os diagramas que serão modelados, definindo o nível de detalhe que a modelagem atingirá, 

incluindo diagrama de objetivos, estrutura organizacional, modelo de localização, cadeia de 

valor, fluxo de processo e diagrama de atividades, conforme a Figura 2-3. Alguns dos diferentes 

níveis de hierarquia entre processos podem ser identificados na Figura 2-4. 
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Figura 2-3 – Cardápio de Processos (MAGDALENO, 2015) 

 

Figura 2-4 – Diferentes níveis de diagramas (MAGDALENO, 2018a) 

c) Notação 

Notação pode ser definida como “um conjunto padronizado de símbolos e regras que 

determinam o significado desses símbolos” (ABPMP BRASIL, 2013). Existem diversas 

notações que podem ser utilizadas, como BPMN (Business Process Modelling Notation), UML 
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(Unified Modelling Language) e EPC (Event Driven Process Chain) (ABPMP BRASIL, 2013; 

OMG, 2009). A escolha da notação irá variar conforme as especificidades da organização. 

Em um estudo realizado por ABPMP Brasil (2015) envolvendo mais de 50 empresas, 

foi identificado que BPMN é a notação utilizada em mais da metade das empresas participantes. 

Para fins de exemplificação, será utilizada a notação BPMN, por ser a mais utilizada. 

Diferentes aspectos do negócio podem ser representados com o conjunto de símbolos 

existentes nessa notação, facilitando sua aplicação em organizações. Entretanto, é preciso 

treinamento e experiência para usar corretamente todo o arsenal de símbolos existentes 

(ABPMP BRASIL, 2013). BPMN pode ser exemplificada na Figura 2-5. 

 

Figura 2-5 – Representação de um Fluxo BPMN (ABPMP BRASIL, 2013) 

d) Ferramenta 

Para auxílio no gerenciamento do grande volume de conceitos, relacionamentos e 

modelos desenvolvidos, uma ferramenta de apoio é essencial, permitindo a manutenção dos 

documentos gerados. Com a ferramenta, um repositório de ativos é criado e disponibilizado 

para toda a organização (MAGDALENO, 2014b). Apesar do foco da modelagem ser o 

processo, a escolha da ferramenta deve seguir o contexto mais amplo da organização, de forma 

a permitir a evolução dos modelos gerados (ABPMP BRASIL, 2013). 
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2.2.2 Modelagem 

A fase de modelagem busca levantar, detalhar e validar os processos no conjunto de 

atividades em que estão inseridos, de forma a garantir que seu entendimento está correto. 

Existem três abordagens para modelagem de processos, de cima para baixo (top-down), do 

meio para fora (middle-out) e de baixo para cima (bottom-up). A escolha da abordagem 

depende do propósito da modelagem. A abordagem bottom-up é usada para melhoria de 

processos pequenos, em empresas que não possuem seus processos documentados (ABPMP 

BRASIL, 2013). A abordagem middle-out busca identificar os principais processos na 

organização, para adicionar outros modelos a partir dos já existentes (SAP, 2018). Geralmente, 

a abordagem top-down é a mais utilizada, mapeando desde os macroprocessos da empresa até 

as atividades, que se encontram em níveis mais baixos de modelagem. 

Nesta etapa, é realizado o levantamento de informações que serão modeladas. Para 

isso, técnicas como entrevistas, análise de documentos, observação de ambiente corporativo ou 

questionários podem ser utilizadas (MAGDALENO, 2018b). 

Nas entrevistas, conversas entre analistas e stakeholders são realizadas, podendo 

variar entre estruturadas (utilizando-se roteiros pré-definidos), não-estruturadas (aberta e 

adaptável para cada situação específica) ou semiestruturadas (combinação da estruturada com 

não-estruturada, onde existe um roteiro pré-definido, mas que é utilizado apenas como 

referência, podendo ser modificado durante a entrevista). Nessa técnica, o ponto de vista 

individual de cada participante é um ponto importante, permitindo diferentes visões sobre o 

mesmo processo e identificação de detalhes como eventos iniciais, sequências de atividades, 

regras de negócio e riscos associados ao processo. Como resultado, as informações são 

consolidadas em fichas de processo (MAGDALENO e ENGIEL, 2018b; VIEIRA, 2018), 

usadas como complemento ou atas de reunião. 

O artefato “ficha de processo” (MAGDALENO; ENGIEL, 2018b; VIEIRA, 2018) é 

um documento utilizado para registro dos principais pontos necessários para modelagem dos 

processos e pode ser visualizado na Figura 2-6. Durante a entrevista com o cliente, são 

identificados os objetivos, as principais atividades, os artefatos de entrada para o processo, que 

serão utilizados como “insumos” e a entrega do processo em questão, referenciada pela ficha 

como “produto”. Não existe um padrão recomendado para o preenchimento das fichas de 
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processos. Entretanto, nesse estudo as atividades foram registradas em sequência de execução, 

onde o executor explica o processo, em ordem cronológica de atividades. Ao final da reunião, 

os principais insumos e atividades são escritos no documento. 

A análise de documentos consiste no estudo de documentos atualizados da organização, 

compondo regras, leis, normas, glossários, etc. Já na observação, um analista de processos deve 

ser inserido no ambiente onde o processo é executado, sendo possível identificar seu contexto 

organizacional, tarefas implícitas e reais no processo e demais peculiaridades do processo. 

Finalmente, o levantamento através de questionários consiste em perguntas, que variam de 

objetivas a discursivas, considerando a amplitude desejada para o levantamento, normalmente 

aplicável quando os stakeholders estão em grande número e distribuídos geograficamente 

(MAGDALENO, 2018b). 

 

Figura 2-6 – Ficha de Processos (MAGDALENO; ENGIEL, 2018b) 

 Após consolidar todas as informações geradas no levantamento de informações, os 

modelos de fluxo dos processos referentes ao momento atual da empresa (AS-IS) são 

produzidos, seguindo os padrões de notação e a ferramenta definidos para o projeto de 

modelagem (ENGIEL, 2014).  
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2.2.3 Simulação 

Segundo ABPMP Brasil (2013), simulação de processos é “uma forma de teste de 

hipótese ou prova de conceito que fornece informações valiosas sobre a dinâmica do processo. 

Simulações demandam dados suficientes para permitir que o processo seja matematicamente 

simulado sob vários cenários, diferentes cargas ou outras condições”. 

Geralmente, é utilizado um software de simulação para verificar se não existe algum 

problema com o modelo desenhado, podendo, assim, corrigir eventuais defeitos antes do 

modelo ser implementado e executado na empresa (ENGIEL, 2014). 

O objetivo da simulação é verificar as saídas para diferentes entradas, analisando o 

desempenho do processo e identificando os elementos que estão interferindo no desempenho 

esperado para o fluxo de processos (ABPMP BRASIL, 2013). 

 

2.2.4 Execução 

Na etapa de execução, os processos modelados são implantados na organização, 

seguindo um planejamento prévio de implantação, onde são estudadas possibilidades de 

realização de treinamentos, compras de novos sistemas, mudanças nas equipes, entre outros 

fatores. Para isso, existe um processo de gestão de mudanças que deve conduzir essa 

implantação, garantindo que o impacto no dia-a-dia dos funcionários seja o menor possível 

(ENGIEL, 2014). 

Para que a mudança seja bem-sucedida, a aceitação dos funcionários é essencial. 

Assim, a equipe de gestão de mudança deve tornar o cenário corporativo um ambiente 

transformador, com aplicações de programas de capacitação, que forneçam uma visão 

sistêmica completa da empresa, utilizando os meios corretos de comunicação, facilitando a 

aceitação por parte dos funcionários. Dessa forma, os funcionários estarão motivados a 

executar os processos modificados, caracterizando o sucesso do novo ambiente de trabalho 

(ABPMP BRASIL, 2013).  

 

2.2.5 Monitoramento 
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Na etapa de monitoramento, são criados indicadores de desempenho para 

identificação de possíveis desvios nos processos. Com isso, é possível verificar a necessidade 

de ações corretivas para os desvios identificados, caso o desempenho dos processos não seja 

satisfatório (ENGIEL, 2014). 

Uma forma eficiente de se medir o desempenho dos processos é com a criação de um 

pequeno número de indicadores, de forma que estes se tornam mais gerenciáveis, e que 

possuam métricas bem definidas. Exemplos de indicadores avaliam tempo, custo, capacidade 

e qualidade (ABPMP BRASIL, 2013). 

 

2.2.6 Melhoria 

Na etapa final, os processos modelados representativos do momento atual da empresa 

(AS-IS) são estudados e melhorias são identificadas e projetadas para sua versão futura (TO-

BE), onde o ciclo de vida do BPM inicia-se novamente (ENGIEL, 2014). 

O ambiente corporativo deve ser preparado para a mudança, através de comunicações 

envolvendo a liderança, capacitações de recursos humanos utilizando treinamentos focados em 

gestão de processos e uso das informações levantadas e produzidas no AS-IS (MAGDALENO, 

2018c). 

Para apoiar o momento de redesenho de processos, modelos de referência, como 

departamentos internos da empresa ou empresas que autorizem o compartilhamento de 

conhecimentos, podem ser utilizados para servir como fonte de benchmarking para ideias de 

melhorias de processos e direcionamento de suas mudanças. Essas ideias também devem ser 

motivadas para atender a um conjunto de habilitadores pré-definidos (SHARP; 

MCDERMOTT, 2001), que irão variar de acordo com o contexto da organização. Como 

exemplo, é possível definir habilitadores de TI, onde melhorias como uso de bases de dados 

compartilhadas com o intuito de evitar inconsistências sejam interessantes à organização. 

Todas as essas ideias deverão ser analisadas e priorizadas em conjunto com os stakeholders, 

considerando possíveis impactos e a exequibilidade de cada ideia considerada 

(MAGDALENO, 2018c). 

Definido o conjunto de melhorias a serem aplicadas, é preciso definir um plano de 

implantação, considerando objetivos da melhoria, que envolve a apresentação do novo modelo 
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de processos e seus impactos; fatores críticos para o sucesso da implantação, como o apoio e 

comprometimento da alta direção e dos gestores dos processos; desafios, que envolvem a 

garantia de que toda a força de trabalho esteja ciente das mudanças e de seus impactos positivos 

para a organização; ações necessárias para a implantação da melhoria; prazos (MAGDALENO, 

2018c). 

 

2.3. METODOLOGIAS ÁGEIS 

O conceito de desenvolvimento ágil envolve profissionais com autonomia e 

motivados, que possuem excelência técnica, utilizam processos simples, são capazes de criar 

um valor agregado para o negócio através da entrega de software funcional aos usuários, dentro 

de intervalos de tempo curtos e regulares. Esses profissionais formam times auto gerenciáveis, 

que trabalham em um ritmo que favorece a criatividade e produtividade, aceitando mudanças 

nos requisitos em qualquer estágio do processo de desenvolvimento. Ainda nesse cenário, o 

cliente se encontra ativamente envolvido no processo, provendo feedback contínuo e 

direcionando as entregas para artefatos compatíveis com suas necessidades (WILLIAMS; 

COCKBURN, 2003). 

O desenvolvimento ágil é encontrado nas boas práticas já existentes no mercado, como 

por exemplo, o Extreme Programming (XP) (BECK, 2004), e a abordagem de gerenciamento 

de projetos ágil Scrum (SCHWABER e BEEDLE, 2002). Também utiliza uma cultura de 

desenvolvimento iterativo, com entregas funcionais de software, e aproveitamento da expertise 

dos recursos humanos alocados na equipe, de forma a alcançar o objetivo dentro do prazo e 

orçamento (PHARRO, 2011). Finalmente, é um modelo maduro, flexível e adaptável a 

mudanças, que utiliza o conceito de empoderamento do time de desenvolvimento para agilizar 

a entrega de soluções consistentes às necessidades dos clientes (AHMAD et al., 2014). 

Considerando as práticas descritas anteriormente, metodologias ágeis, como XP  

(BECK, 2004) e Scrum (SCHWABER e BEEDLE, 2002) surgiram como fruto da crescente 

demanda por resultados rápidos, alta mudança no escopo de projetos e exigências de qualidade 

cada vez maiores. O uso dessas metodologias vem crescendo no desenvolvimento de software, 

como forma de diminuir as incertezas criadas durante o projeto, devido à alta complexidade de 

prever o escopo completo de uma solução, do ponto de vista do cliente (WEIBACH et al., 

2016). 
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Com um foco na Engenharia de software, o método ágil XP (BECK, 2004) prioriza a 

comunicação e o compartilhamento de conhecimentos entre o cliente e o time de 

desenvolvimento, direcionando o projeto para os requisitos do cliente e evitando retrabalho. A 

simplicidade também é característica do XP, onde o design a ser entregue deve ser simples e 

de forma que atenda às necessidades do momento atual. Mudanças são bem-vindas, sempre 

buscando manter um produto de qualidade. É recomendado que a programação seja feita em 

pares, já que o produto entregue deve ser produzido e revisado ao mesmo tempo. Também é 

recomendado que o cliente esteja envolvido durante a fase de desenvolvimento, visto que ele é 

quem conhece os requisitos. Essa comunicação contínua permite aos desenvolvedores conduzir 

o projeto na direção correta. Pouca documentação é desenvolvida, onde apenas as estórias dos 

usuários são utilizadas como documentos. Com isso, XP é aplicável para projetos menores, 

com poucos membros na equipe, onde riscos menores de implementação estão envolvidos 

(AHMAD et al., 2014). 

O método ágil Scrum (SCHWABER e BEEDLE, 2002), cujo foco está relacionado ao 

gerenciamento de projetos, também acredita que a simplicidade é importante para o processo. 

O backlog do produto representa todos os requisitos do cliente, geralmente na forma de estórias. 

O backlog da sprint representa os requisitos que serão entregues durante a iteração atual, que 

foram determinados no planejamento da sprint, que é realizado com base em priorizações do 

projeto, por toda a equipe de desenvolvimento. As iterações do Scrum são curtas, sempre 

entregando uma parte funcional do backlog do produto. Geralmente, essas iterações duram de 

2 a 4 semanas, sendo chamadas de sprints. A cada sprint, o cliente analisa o produto entregue, 

verificando se suas necessidades foram atendidas, sempre considerando os prazos definidos. 

Com isso, os analistas também se tornam capazes de entender o perfil do cliente, assim como 

o ambiente em que estão inseridos.  Por último, é realizada uma reunião de revisão da sprint, 

onde são analisadas as lições aprendidas e possíveis melhorias para a próxima iteração 

(AHMAD et al., 2014; VON WANGENHEIM et al., 2013). As características descritas 

anteriormente podem ser observadas na figura 2-7. 
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Figura 2-7 – Adaptação do ciclo de vida do Scrum (VON WANGENHEIM et al., 2013) 

As metodologias ágeis existentes, geralmente se baseiam em quatro valores 

fundamentais do manifesto ágil (BECK et al., 2001): indivíduos e interações entre eles mais 

que processos e ferramentas; software em funcionamento mais que documentação abrangente; 

colaboração com o cliente mais que negociação de contratos; responder a mudança mais que 

seguir um plano. Cada um é explicado a seguir (ABRAHAMSSON et al., 2002): 

a) Indivíduos e Interações entre eles mais que processos e ferramentas 

O primeiro valor ágil enfatiza as relações entre os profissionais e seus papéis, evitando 

processos e ferramentas institucionalizados. Esse valor reforça uma aproximação entre os 

membros do time, trabalhando em um mesmo ambiente e com liberdade para desenvolver 

outras formas de explorar o trabalho em equipe.  

b) Software em funcionamento mais que documentação abrangente 

O segundo valor ágil propõe a entrega contínua de software testado e funcional. 

Versões são produzidas em intervalos frequentes, podendo variar em horas, dias, meses ou 

bimestres. O código é simples, direto e aprimorado, reduzindo a quantidade de documentos a 

um nível aceitável. 

c) Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos 

O terceiro valor ágil explora a cooperação entre os envolvidos, tanto cliente como 

equipe. Contratos não são restritivos e devem ser produzidos considerando sua importância ao 

longo do crescimento do projeto. O processo de negociação é conduzido buscando uma relação 
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viável entre os envolvidos. Sob uma perspectiva de negócio, a entrega de valor ao cliente 

começa desde o início do projeto, evitando riscos de não cumprimento do contrato. 

d) Responder a mudanças mais que seguir um plano 

Por último, o quarto valor ágil reforça que a equipe de desenvolvimento e o cliente, 

devem se comunicar frequentemente, ser competente e ter autorização para aplicar ajustes que 

venham a aparecer ao longo do processo de desenvolvimento. Isso significa que os 

participantes estão preparados para realizar mudanças, tendo proteção de contratos para que 

isso seja possível. 

Todos os métodos ágeis compartilham os valores e princípios explicados 

anteriormente. Entretanto, cada um possui suas próprias práticas. Sobre os métodos XP 

(BECK, 2004) e Scrum (SCHWABER e BEEDLE, 2002), Magdaleno (2014a) realizou um 

estudo comparativo de práticas ágeis realizadas, conforme a Tabela 2.1. 

Tabela 2.1 – Principais práticas ágeis no desenvolvimento de software (MAGDALENO, 2014a). 

Práticas Ágeis 
Método 

Ágil 
Práticas Ágeis Método Ágil 

a) Cliente sempre presente  XP, SCRUM k) Programação em pares  XP 

b) Uso de metáforas no 

projeto  
XP l) Rodízio de pessoas  XP 

c) Escrita de estórias  XP, SCRUM m) Propriedade coletiva  XP 

d) Pequenas versões 

(sprints)  
XP, SCRUM n) Padronização do código  XP 

e) Testes de Aceitação  XP 
o) Otimização das jornadas 

de trabalho  
XP 

f) Desenvolvimento 

orientado a testes  
XP p) Reuniões diárias  XP, SCRUM 

g) Integração Contínua  XP 
q) Definição do backlog do 

produto  
SCRUM 

h) Simplicidade  XP r) Revisão de sprints  SCRUM 

i) Refatoração  XP s) Retrospectiva  SCRUM 

j) Mudanças  XP, SCRUM t) Colaboração  XP, SCRUM 

 

Cada uma das práticas será explicada abaixo (AHMAD et al., 2014): 

a) Cliente sempre presente: O cliente deve estar sempre disponível para a equipe de 

desenvolvimento. 
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b) Uso de Metáforas no projeto: O sistema é definido por um conjunto de metáforas 

combinado entre o cliente e a equipe. Esse conhecimento compartilhado orienta o 

desenvolvimento, descrevendo como o sistema funciona. 

c) Escrita de Estórias: Durante o levantamento de requisitos, o analista escreve um texto 

curto e simples, registrando os requisitos do cliente em um formato de estória. Esse artefato 

é utilizado futuramente para definir o backlog do produto. 

d) Pequenas versões (sprints): O sistema é desenvolvido iterativamente com sprints variando 

entre 2 a 6 semanas. Novas versões são liberadas diariamente, podendo variar sua duração 

em dias, semanas ou meses. 

e) Testes de Aceitação: Testes criados pelo cliente, especificados nas estórias do usuário, 

permitindo orientá-lo durante a validação da funcionalidade entregue pelo time de 

desenvolvimento. 

f) Desenvolvimento orientado a testes: O desenvolvimento do sistema acompanha um 

conjunto de testes. Antes da execução do código, testes unitários são implementados. 

Possíveis testes funcionais são alinhados com os clientes. 

g) Integração contínua: Novas linhas de código são integradas ao código base do sistema 

imediatamente após estarem prontas e seus testes realizados com aprovação.  

h) Simplicidade: Esse item sugere que o conjunto mais simples de solução possível seja 

implementado no sistema, eliminando linhas extras de código e complexidades 

desnecessárias. 

i) Refatoração: Técnica que busca remover duplicidades, melhorando a comunicação, 

simplificando e adicionando flexibilidade no desenvolvimento do sistema. 

j) Mudanças: Mudanças acontecem periodicamente, demandando alterações no backlog do 

produto ou nos itens entregues ao final da sprint. Como existe aproximação entre equipe e 

clientes, e como os times de desenvolvimento possuem autonomia para conduzir o projeto, 

as solicitações de mudanças podem vir de ambas as partes, ou mesmo de sua combinação.  
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k) Programação em Pares: Produção de código deve ser realizada por dois profissionais 

trabalhando no mesmo computador. Com isso, o código pode ser criado e validado ao 

mesmo tempo. 

l) Rodízio de Pessoas: Analistas alternam entre si para produção de linhas de código de 

software, permitindo diferentes perspectivas de cada um sobre o código do outro.  

m) Propriedade Coletiva: Todos os envolvidos podem realizar atualizações no código, sem 

restrições de janelas de tempo. Cada um é responsável pelo código que produz. 

n) Padronização do Código: Um conjunto de regras é definido e seguido pela equipe. A 

comunicação dentro do código deve ser possível de forma simples. 

o) Otimização das Jornadas de Trabalho: Jornadas de trabalho com 40 horas semanais. 

Horas extras não são permitidas e quando necessárias, são vistas como um problema a ser 

resolvido. 

p) Reuniões Diárias: Reuniões diárias acontecem, permitindo que os analistas compartilhem 

com o time o que estão fazendo, os problemas que estão sendo enfrentados e quais são os 

próximos passos. Essa prática aumenta a transparência dos integrantes para o time, 

possibilitando rápidas correções e uma otimização do tempo gasto com suas demandas. 

q) Definição do backlog do produto: O backlog do produto define tudo que é necessário para 

a entrega do produto final, considerando o que foi combinado em reuniões com o cliente e 

no conhecimento dos analistas. São encontrados itens como requisitos de negócio e de 

tecnologia aplicáveis ao sistema final, sendo exemplificados por funções de sistema, erros 

a serem corrigidos, melhorias solicitadas e upgrades de tecnologia. Tanto o cliente como 

os analistas participam da definição do backlog do produto. 

r) Revisão de sprints: No fim de cada sprint, os resultados são apresentados pelo time de 

desenvolvimento ao cliente, em uma reunião. Nesse momento, também são definidas as 

atividades que serão priorizadas para a sprint seguinte.  

s) Retrospectiva: Ao final de cada sprint uma reunião para registro de lições aprendidas é 
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realizada, permitindo correções sobre atividades que enfrentaram problemas em sua 

execução. 

t) Colaboração: Considerando a aproximação com o cliente e uma maior integração dos 

integrantes do time, a colaboração entre todas as partes acontece através de feedbacks, 

desenvolvimento integrado entre a equipe e participação de todos os stakeholders no 

projeto. 

 

2.4. BPM ÁGIL 

BPM Ágil consiste na união de práticas ágeis ao ciclo BPM. Esta abordagem busca 

criar uma gestão iterativa de processos, com entregas contínuas, aproximando o cliente através 

de validações e compartilhamento de informações, tornando a evolução do projeto transparente 

e resultando em uma modelagem adequada às necessidades específicas do cliente 

(MAGDALENO; ENGIEL, 2018a). 

No BPM Ágil devem ser aplicados, em cada fase do ciclo BPM, um conjunto de 

valores, princípios e práticas ágeis já conhecidos anteriormente (BECK et al., 2001). 

Entretanto, como é sugerido em Magdaleno (2014a) e Thiemich e Puhlmann (2013) são 

necessárias adaptações às práticas de gestão de processos. 

O ciclo de vida do BPM é utilizado há anos. Porém, alguns problemas vêm sendo 

identificados com seu uso ao longo do tempo. Como exemplos, temos problemas de falta de 

alinhamento com os objetivos estratégicos da organização, falta de padrões de modelagem e 

problemas de não execução das atividades propostas na modelagem (BANDARA et al., 2007). 

Além disso, no BPM clássico, geralmente quem realiza a análise e o gerenciamento 

dos processos é uma pessoa, ou um grupo de pessoas especializadas em BPM e, que muitas 

vezes, não conhecem o real trabalho dos stakeholders que executam os processos. Assim, 

alguns problemas frequentemente encontrados no uso do BPM tradicional poderiam ser 

solucionados, ou ao menos reduzidos, com o uso do BPM Ágil. Alguns destes problemas são: 

Divisão do modelo-realidade, limite de passagem e inovação perdida e falta de tolerância à 

mudança (SCHMIDT e NURCAN, 2008).  
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Divisão do modelo-realidade (model-reality divide) acontece quando um processo é 

modelado de uma maneira, mas na realidade é executado de outra. Em muitos casos, apesar do 

processo ter sido bem pensado e modelado, os atores não o seguem, ou o seguem por pouco 

tempo e logo o deixam e voltam a executar o processo de suas maneiras. 

Limite de Passagem de Informação e Inovação Perdida (information pass-on 

threshold and lost innovation) ocorre quando usuários do processo sem conhecimento de 

modelagem não podem trazer suas ideias devido à formalização dos modelos de processos, que 

atua como uma barreira limitando-os de participar. Isso ocorre porque a entrada de novas 

informações é fortemente regulada e o processo de submissão de mudanças muito restritivo. 

Como consequência, o processo implementado difere cada vez mais das melhores práticas e os 

funcionários tendem a fazer seu próprio processo "privado" que contém as otimizações que 

consideraram muito difíceis de integrar no processo "oficial". 

Falta de tolerância à mudança (lack of tolerance for change) ocorre quando há uma 

mudança no escopo durante o projeto, e como o ciclo de BPM tradicional não está preparado 

para essas mudanças, o processo implementado pode ficar incompleto. 

Estes problemas ocorrem muitas vezes pela grande influência que os consultores BPM 

possuem sobre os usuários comuns, diminuindo assim a amplitude e a qualidade dos processos 

(BRUNO et al., 2011). Outro fator determinante para os problemas apresentados é a rigidez do 

ciclo BPM, sendo ele ordenado e com fluxos de informações pré-definidos, principalmente na 

fase de modelagem (SCHMIDT e NURCAN, 2008). 

Com o uso das metodologias ágeis em conjunto com o ciclo BPM, haverá pequenas 

entregas dos produtos em intervalos menores, o que poderá proporcionar um maior 

acompanhamento do cliente e, consequentemente, sua maior participação em todo o ciclo de 

BPM. Assim, sugestões de melhorias podem ser feitas e avaliadas continuamente pelos 

usuários do processo e suas necessidades podem ser melhor representadas, já que problemas 

podem ser identificados rapidamente. 

Já existem trabalhos que buscaram a inclusão de práticas ágeis nos projetos de BPM, 

como Kolar e Pitner (2013), que apresentam uma metodologia de BPM Ágil voltada para 

pequenas e médias empresas. Esta metodologia busca gerar processos realistas com fácil 

adaptação às mudanças. Para isso, são utilizadas técnicas de levantamento de requisitos e 

criação de entregas iterativas. No estudo, os autores sugerem planejamentos, adoção de 

participantes, realização de reuniões de apresentação do projeto, processo de melhoria iterativo, 
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entre outras práticas, que buscam tornar os projetos de gestão de processos mais ágeis. Porém, 

as práticas ágeis não são incorporadas em todas as fases da metodologia proposta.  

Thiemich e Puhlmann (2013) estudaram a adoção do Scrum nos projetos de gestão de 

processos, propondo adaptações à prática do BPM. Assim, definiram algumas condições para 

que as atividades sejam realizadas, como a presença do cliente, por exemplo. Essas novas 

condições buscam restringir algumas empresas de receberem uma abordagem ágil em sua 

gestão de processos. Os autores ainda sugerem uma visão voltada para as necessidades do 

cliente, onde as iterações são definidas de acordo com a demanda do cliente. Entretanto, muitas 

vezes, o cliente não sabe exatamente o que precisa, e caso suas demandas não estejam alinhadas 

com os objetivos do negócio, isso será um problema para a organização. Além da questão da 

falta de compatibilidade com os objetivos do negócio, o cliente ainda tem a dificuldade de 

aprender a colaborar utilizando esse método, o que pode demandar um tempo considerável.  

Existem trabalhos na literatura (KOLAR; PITNER, 2013; MAGDALENO, 2014a; 

THIEMICH; PUHLMANN, 2013) sugerindo que a integração das metodologias ágeis com a 

gestão de processos de negócio pode trazer benefícios para a organização. Porém, o BPM Ágil 

ainda é uma prática recente no mercado e com diversas questões de pesquisa em aberto a serem 

consideradas. Além disso, não existem registros de métodos de BPM Ágil com um 

detalhamento profundo de suas atividades e sua respectiva aplicação em um cenário real. 

 

2.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta revisão da literatura, foram abordados os conceitos de processos de negócio, 

gestão de processos de negócio (BPM), metodologias ágeis e o conceito de BPM Ágil. 

Com da adoção do ciclo BPM, as organizações podem reduzir custos, tempo de 

execução e melhorar a qualidade de seus processos. Porém, ainda existem alguns problemas 

frequentemente encontrados na sua adoção nas organizações.  

Sabendo que a adoção das metodologias ágeis vem tendo sucesso no contexto de 

desenvolvimento de software e resolvendo muitos dos problemas encontrados neste cenário, é 

natural pensar em uma adoção dos valores ágeis também no próprio ciclo BPM, e é isto que o 

BPM Ágil se propõe a fazer. 

O conceito do BPM Ágil está se difundindo aos poucos e com isso a sua utilização 

nas organizações também tende a crescer. Vale ressaltar que ainda existe pouca literatura 
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evidenciando as vantagens e os impactos reais do uso do BPM Ágil em uma organização. E, 

por isso, nos próximos capítulos será introduzido um método de BPM Ágil e a sua aplicação 

em uma organização real, sendo apresentados os seus resultados obtidos.  
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3. APRESENTAÇÃO DO MÉTODO APRUMO 

Este capítulo apresenta uma proposta de método para BPM ágil, denominada 

APRUMO. Além disso, aborda os seguintes pontos: a motivação para o desenvolvimento do 

método sobre BPM Ágil (Seção 3.1), a fundamentação teórica estudada e aplicada para 

sustentar as práticas definidas no método (Seção 3.2), a visão geral do método e seu 

funcionamento (Seção 3.3), o detalhamento das atividades executadas na aplicação do método 

(Seção 3.4) e finalizando com as conclusões e considerações finais do capítulo (Seção 3.5). 

 

3.1. CONCEPÇÃO/MOTIVAÇÃO 

Conforme visto no Capítulo 2, BPM Ágil consiste na integração entre o ciclo BPM e 

as metodologias ágeis. Apesar de seu uso já ser amplamente discutido, seus efeitos ainda não 

foram totalmente estudados. Por esse motivo, ainda não é possível medir com precisão os 

impactos, sejam eles positivos ou negativos, que o uso desta abordagem pode causar e o quanto 

as práticas ágeis contribuem na melhoria do ciclo. 

Levando em consideração que o BPM Ágil ainda tem muito a ser explorado e 

estudado, este trabalho tem como proposta definir um método que utilize os conceitos de BPM 

Ágil, discutidos anteriormente. No próximo capítulo, mostra-se como o método foi validado 

através de uma experiência prática em uma empresa real, envolvendo seus integrantes em todo 

o processo de modelagem.  

 

3.2. FUNDAMENTAÇÃO DO MÉTODO 

Os valores ágeis, discutidos na Seção 2.3, estão inseridos no contexto do 

desenvolvimento de software. O BPM Ágil sugere a adaptação destes valores para o contexto 

de processos de negócio. A Tabela 3.1 mostra como ficariam estes valores adaptados 

(MAGDALENO, 2014a):  
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Tabela 3.1 - Adaptação dos Valores Ágeis ao BPM (MAGDALENO, 2014a) 

Valores Ágeis Valores em BPM 

a) Indivíduos e Interações entre eles mais 

que processos e ferramentas 

O foco nas pessoas compreende tanto a 

comunidade de clientes e usuários quanto a 

própria equipe de modelagem 

b) Software em funcionamento mais que 

documentação abrangente 

O modelo de processos é a principal entrega e 

documentação adicional não é enfatizada 

c) Colaboração com o cliente mais que 

negociação de contratos 

Clareza e transparência no relacionamento e 

negociação com o cliente 

d) Responder a mudanças mais que seguir 

um plano 

Conseguir mudar o curso quando ocorrer alguma 

mudança 

A seguir são explicados cada um dos valores ágeis adaptados ao BPM 

(MAGDALENO, 2014a): 

a) O foco nas pessoas compreende tanto a comunidade de clientes e usuários quanto a própria 

equipe de modelagem: 

O primeiro valor ágil está ligado ao bom entrosamento interno da equipe de 

modelagem, assim como com o cliente, realizando alinhamentos frequentes e trabalho em 

conjunto, visando atingir um objetivo comum. 

b) O modelo de processos é a principal entrega e documentação adicional não é enfatizada; 

O segundo valor ágil enfatiza que os modelos de processos são as principais entregas 

ao cliente. Logo, um modelo completo, que reflita a realidade do cliente e com as devidas 

melhorias aplicadas deve ser priorizado, evitando extensas documentações que dificilmente 

serão utilizadas posteriormente. 

c) Clareza e transparência no relacionamento e negociação com o cliente; 

O terceiro valor ágil preza pela transparência com o cliente. Esse valor se aplica ao 

relacionamento, buscando garantir que o cliente seja participativo nas reuniões, 

compartilhando os conhecimentos necessários para a modelagem. Também é aplicável à 

negociação, que deve fornecer um planejamento de entregáveis alinhados a prazos que reflitam 

a realidade da empresa e a expectativa do cliente, para que ambos os lados estejam alinhados. 
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d) Conseguir mudar o curso quando ocorrer alguma mudança; 

O quarto valor ágil reforça que a equipe deve estar preparada para se adaptar a 

mudanças que vierem a ocorrer no escopo do projeto. Para isso, deve-se trabalhar em conjunto 

com o cliente, explorando uma boa comunicação entre analistas e stakeholders. 

Assim como ocorre com os valores ágeis, o BPM Ágil também adapta as práticas ágeis 

do desenvolvimento de software para a modelagem de processos, novamente discutidas na 

Seção 2.3. A Tabela 3.2 sintetiza a relação entre as práticas relacionadas originalmente ao 

desenvolvimento de software (à esquerda) e suas respectivas correspondentes no BPM Ágil (à 

direita). 

Tabela 3.2 - Adaptação das Práticas Ágeis ao BPM (MAGDALENO, 2014a) 

Práticas Ágeis 
Prática em 

BPM 
Práticas Ágeis 

Prática em 

BPM 

a) Cliente sempre presente  
Participação do 

cliente 
k) Programação em pares  

Modelagem em 

dupla 

b) Uso de metáforas no 

projeto  

Uso de 

vocabulário 

comum 

l) Rodízio de pessoas  
Rodízio por 

processos 

c) Escrita de estórias  

Processos ou 

atividades 

como estórias 

m) Propriedade coletiva  

Quando houver 

mais de um 

modelador na 

equipe, 

compartilhar os 

modelos e discutir 

melhorias 

d) Pequenas versões (sprints)  

Divisão dos 

ciclos em 

levantamento e 

modelagem 

n) Padronização do código  
Padronização da 

modelagem 

e) Testes de Aceitação  
Validações 

parciais 

o) Otimização das jornadas 

de trabalho  

Limitação da 

duração das 

reuniões de 

levantamento e 

validação 

f) Desenvolvimento 

orientado a testes  

Modelagem 

verificável 
p) Reuniões diárias  Reuniões diárias 

g) Integração Contínua  

Integração de 

modelos de 

diferentes 

analistas 

q) Definição do backlog do 

produto  

Definição do 

backlog de 

processos 



42 
 

Práticas Ágeis 
Prática em 

BPM 
Práticas Ágeis 

Prática em 

BPM 

h) Simplicidade  

Alto nível de 

abstração do 

modelo e 

poucos objetos 

utilizados 

r) Revisão de sprints  

Revisão dos 

sprints do 

processo 

i) Refatoração  

Remodelagem 

e melhoria 

constante nos 

modelos 

s) Retrospectiva  

Verificação de 

pontos positivos e 

negativos de cada 

sprint e 

priorização de 

melhorias 

j) Mudanças  

Conseguir 

mudar o curso 

quando ocorrer 

alguma 

mudança 

t) Colaboração  

Toda a equipe e o 

cliente devem 

colaborar para 

alcançar os 

resultados 

A seguir será explicada cada uma das práticas ágeis adaptadas a modelagem de 

processos (MAGDALENO, 2014a):  

a) Participação do Cliente: A participação do cliente é fundamental, por isso, deve-se 

pensar em maneiras de engajá-lo a participar do processo. Esta participação reduz o 

risco de mudanças de planejamento e inconsistências na entrega.  

b) Uso de vocabulário comum: A fim de facilitar a comunicação e o entendimento do 

processo, um vocabulário comum deve ser adotado, incluindo termos que sejam 

pertinentes ao domínio em questão.  

c) Processos ou atividades como estórias: Durante a fase de levantamento dos detalhes 

do processo, os analistas produzem as estórias, que tem por finalidade ser um texto 

curto e objetivo.  

d) Divisão dos ciclos em levantamento e modelagem: Nessa prática, pequenas versões 

do produto são entregues, em intervalos curtos de tempo. Ciclos contínuos de 

levantamento e modelagem dos processos são executados, reduzindo a complexidade 

do processo como um todo.   
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e) Validações parciais: Essa prática busca reduzir o risco da entrega através de validações 

parciais do produto, entregues ao final de cada sprint.   

f) Modelagem verificável: É interessante que o projeto possua uma ferramenta de apoio 

para auxiliar os analistas na validação de erros sintáticos de modelagem, com objetivo 

de agilizar o trabalho de modelagem. Além disso, podem haver verificações semânticas 

do modelo pela equipe de analistas ou equipe de qualidade, responsável pela verificação 

dos diagramas criados. 

g) Integração de modelos de diferentes analistas: É importante que os modelos estejam 

padronizados, permitindo o entendimento da conexão entre os fluxos dos processos, 

criados por analistas diferentes. Essa prática evita a necessidade de remodelagens e 

dúvidas do cliente. 

h) Alto nível de abstração do modelo e poucos objetos utilizados: Trata-se de abstrair 

alguns detalhes que possam ser motivo de dúvida ou elevem a complexidade dos 

modelos, a fim de aumentar a simplicidade e a facilidade de entendimento.   

i) Remodelagem e melhoria constante nos modelos: Nessa prática, a remodelagem 

constante nos fluxos de processos permite uma melhor definição sobre a sequência de 

atividades, disposição de artefatos, nomes autoexplicativos para elemento, 

encontrando, portanto, melhorias para otimização do processo.  

j) Conseguir mudar o curso quando ocorrer alguma mudança: Mudanças 

eventualmente acontecem em projetos de modelagem, sendo necessárias alterações no 

backlog do produto ou backlog da sprint. Como existe uma aproximação entre o cliente 

e os analistas, a adaptação às mudanças se torna uma tarefa mais simples. 

k) Modelagem em dupla: Os processos são modelados em dupla visando minimizar os 

erros cometidos e as dúvidas geradas pelos analistas. Além disso, há um maior diálogo 

entre os analistas, gerando uma melhor tomada de decisão. 

l) Rodízio por processos: Nessa prática, a modelagem acontece em turnos diferentes, 

onde inicialmente um analista desenvolve o modelo, em sua versão inicial, para que, 
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em seguida, outro analista faça a validação e possa contribuir com uma visão diferente 

sobre o mesmo processo, reduzindo, portanto, erros semânticos e sintáticos no modelo 

final. 

m) Quando houver mais de um modelador na equipe, compartilhar os modelos e 

discutir melhorias: O compartilhamento do andamento do trabalho com a equipe é 

importante, pois gera uma melhor comunicação interna e um maior alinhamento entre 

os analistas. 

n) Padronização da modelagem: É importante que sejam definidas pela equipe algumas 

regras de padronização na modelagem dos processos. Esta padronização facilitará o 

compartilhamento dos modelos entre a equipe e um maior entendimento por parte do 

cliente.  

o) Limitação da duração das reuniões de levantamento e validação: Reuniões muito 

longas não são produtivas. Essa prática busca limitar a duração das reuniões para que 

não haja um retrabalho futuro. 

p) Reuniões diárias: As reuniões diárias acontecem entre os analistas de processo, com o 

objetivo de aumentar o compartilhamento de informações na equipe. Nessa reunião, as 

atividades realizadas pelos analistas são abordadas de forma rápida, onde cada um 

informa o que foi feito, o que pretende fazer e quais foram as dificuldades encontradas. 

q) Definição do backlog de processos: O backlog dos processos contém a lista de todos 

os processos que serão modelados durante a execução do projeto. Isto facilita a 

estimativa do tempo e do esforço que serão gastos no projeto. 

r) Revisão dos sprints do processo: Ao final de cada entrega (sprint) é importante que 

haja uma revisão por parte do cliente no produto parcial entregue. Esta revisão visa 

evitar futuros retrabalhos e apresentar ao cliente parte do trabalho já realizado. 

s) Verificação de pontos positivos e negativos de cada sprint e priorização de 

melhorias: Ao final de cada entrega (sprint) são discutidos os pontos positivos e 

negativos ocorridos durante a sprint que se encerrou. Além disso, são discutidas 
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priorizações de melhorias que acontecerão nas próximas entregas. Isto é importante 

para gerar um aprendizado e uma potencial melhora para as sprints futuras.  

t) Toda a equipe e o cliente devem colaborar para alcançar os resultados: É 

importante que haja uma colaboração coletiva para um avanço produtivo do projeto. 

Trabalhando em conjunto, os erros são minimizados e as entregas mais eficientes. 

 

3.3. VISÃO GERAL DO MÉTODO 

Este trabalho propõe um novo método, chamado APRUMO (Agile PRocess 

MOdeling). O método APRUMO foi desenvolvido para atender a organizações de médio a 

pequeno porte, onde tipicamente existe mais espaço e interesse para abordagens ágeis. A 

modelagem dos processos busca ser fiel à realidade da organização, utilizando a participação 

efetiva do cliente como fonte de informação, conforme considerado nas metodologias ágeis 

(MAGDALENO, 2014a). Além disso, como se trata de uma aplicação de BPM Ágil, as práticas 

ágeis são adotadas de forma adaptada a modelagem de processos, conforme apresentado na 

Seção 3.4, em todas as fases do método. 

As fases do ciclo BPM tradicional foram explicadas na Seção 2.2. De todas as seis 

fases, o método APRUMO teve seu foco voltado para a fase de modelagem, que engloba o 

levantamento, desenho e validação dos detalhes dos processos AS-IS. Apesar disso, a fase de 

melhoria de processos também é tangenciada pelo APRUMO, no momento em que se discutem 

as oportunidades de melhorias para o projeto dos novos processos TO-BE.  

A Figura 3-1 apresenta a visão geral do método APRUMO. Os analistas de processos 

e clientes executam em conjunto a aplicação do método, sempre com comunicação ativa, 

facilitada também pela possibilidade de ser feita de forma online. Inicialmente, os documentos 

que tenham relação com os processos a serem trabalhados no projeto são enviados aos analistas, 

permitindo que eles tenham uma visão sobre a maturidade de cada processo, na organização. 

Considerando esses documentos referentes ao estado atual da empresa em relação aos 

processos e o conjunto de práticas ágeis utilizadas no método, ciclos curtos, compostos por 

entrevistas e modelagens colaborativas, são realizados, sempre produzindo ao final de cada 

ciclo, um modelo de processos já considerando melhorias aprovadas pelo cliente. Com isso, o 

cliente é beneficiado, recebendo os modelos de processo como saída. 
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Figura 3-1 – Visão geral do método APRUMO 

 

3.4. DETALHAMENTO DO MÉTODO 

Essa seção tem como objetivo detalhar as atividades do método APRUMO, assim 

como seus participantes, que devem realizar as atividades sugeridas por cada fase, assumindo 

as devidas responsabilidades. Ao todo, são 6 fases, cada uma resultando em uma parte entregue 

da solução.  

A Figura 3-2 representa o fluxo de processos do método APRUMO. Cada fase do 

método é identificada por linhas pontilhadas, permitindo a visualização de cada atividade 

realizada, seus executores e dos artefatos produzidos. O evento inicial indica que a aplicação 

do método é iniciada. A dinâmica do método prossegue com uma reunião geral (mostrada na 

fase 1), realizada entre os analistas de processo e cliente, com o objetivo de definir pontos 

estratégicos para o restante do método. Na fase 2, é realizada uma reunião de definição de 

sprint, entre analistas e ponto focal, que se representa o início de cada sprint, nela são definidos 

os processos que vão compor a sprint e quais os membros serão responsáveis pelo detalhamento 

de cada processo. A fase 3 consiste em entrevistas com a finalidade de obter o detalhamento 

dos processos, esta fase envolve tanto os analistas, quanto os executores do processo. A 

modelagem dos processos pelos analistas é retratada na fase 4. Depois disso, observa-se que o 

fluxo segue para a fase de validação (fase 5), é nesta fase que o cliente deve apontar 

inconsistências nos modelos apresentados. Caso ainda existam processos a serem modelados, 
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o fluxo volta a fase 2, caso contrário, o evento final indica que a aplicação do método APRUMO 

se encerrou. 

Nas seções seguintes serão explicados os papéis de cada ator, os detalhes específicos 

de cada fase do método e as práticas ágeis adaptadas ao APRUMO. 

 

Figura 3-2 - Fluxo de Processos do método APRUMO 
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3.4.1. Participantes 

● Analistas de Processos 

Esse participante tem a responsabilidade de conduzir todo o projeto, levantando 

informações, compartilhando modelos produzidos e orientando o cliente durante todo o 

processo de execução do método. É recomendado que a equipe de modelagem seja composta 

por pelo menos dois analistas, considerando que nesse estudo serão executadas práticas ágeis 

que envolve trabalho coletivo, como exemplos pode-se destacar o rodízio de pessoas e o 

levantamento em pares, ambos adaptados para o contexto de processos.  

● Ponto Focal  

O ponto focal é um membro da organização, definido na fase 1 do método, através de 

consenso entre os membros do cliente presentes na reunião. Ele é o principal responsável pela 

troca de informações entre os analistas de processo e a organização. Além disso, ele é o 

encarregado a definir os membros responsáveis pelo detalhamento dos processos a serem 

modelados, nomeados de executores dos processos pelo método APRUMO. Como se trata de 

um profissional com uma ampla visão sobre os processos da organização, cabe a ele também 

validar e revisar os processos entregues, nas fases 5 e 6, respectivamente.  

● Executor do Processo 

O Executor do Processo é um membro da organização que executa algum processo 

priorizado na sprint. Ele é definido pelo ponto focal para compartilhamento de seus 

conhecimentos implícitos do processo com os analistas de processo. Sua contribuição é 

solicitada na fase 3 do método, na participação de reuniões com os analistas, respondendo a 

questionamentos e apresentando o desenho do processo executado. Ele também possui 

participação na fase 5, validando o processo de sua responsabilidade junto aos analistas. 

 

3.4.2. Fases do Método APRUMO 

Como mencionado anteriormente, o método APRUMO é composto por 6 fases. A 

primeira fase é a reunião geral, na qual acontecem várias definições a respeito das fases 

seguintes. Após a primeira fase, o método inicia seu ciclo, que vai se repetir de acordo com a 
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quantidade de processos que serão adicionados ao backlog de processos a serem modelados na 

organização.  

Inicialmente, um contato é feito pelo cliente, com o objetivo de formalizar a 

necessidade de modelagem de processos na empresa. No início do projeto, serão recebidos da 

organização documentos que possam auxiliar o entendimento de sua situação atual. Assim, 

poderão ser analisados documentos tais como modelos de processos já existentes, estrutura 

organizacional da empresa, objetivos estratégicos, entre outros documentos internos. Essas 

informações permitirão aos analistas ter uma base de conhecimento, conduzindo com uma 

maior eficiência a fase 1. 

 

3.4.2.1. Fase 1 – Reunião Geral  

A reunião geral envolve profissionais que possuam uma visão estratégica sobre a 

empresa, tendo competência suficiente para apresentar as principais áreas a serem estruturadas, 

de acordo com o momento atual da empresa. O trabalho em conjunto entre analistas de 

processos e clientes envolvidos na reunião define o backlog do produto. Serão feitas rodadas 

de apresentações, feitas pelos integrantes do cliente. Para cada processo que esteja dentro do 

backlog do produto, uma ficha de processos (MAGDALENO; ENGIEL, 2018b) será criada, 

sendo registrada de forma rápida os objetivos, entradas, saídas e principais atividades. Ainda 

nessa reunião, os pontos focais serão definidos em consenso entre os membros do cliente 

presentes. Conforme representado na Figura 3-3, a reunião geral é dividida em 5 atividades:  

● Analisar Documentos Estratégicos da Organização 

Os documentos estratégicos são a principal entrada do método APRUMO. Cabe à 

organização realizar a entrega de todo documento que pode ser útil aos analistas para gerar uma 

visão ampla da organização. Após o recebimento da documentação estratégica, a primeira 

atividade da Fase 1 se inicia. Nesta atividade, os analistas analisam o material disponibilizado 

e constroem um panorama inicial do negócio da empresa. Esta atividade acontece antes da 

reunião geral, porém, é a principal fonte de informação que os analistas carregam para o 

primeiro encontro com o cliente. 
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Figura 3-3 - Fase 1 – Reunião Geral 

 

● Mapear a Cadeia de Valor da Organização 

Nesta atividade, os principais processos são identificados e registrados, contribuindo 

para a criação da Cadeia de Valor da organização, em uma versão inicial. A cadeia de valor é 

definida de acordo com as informações levantadas em conjunto com os membros da 

organização presentes na reunião, permitindo uma visão ampla da organização, assim como 

uma melhor definição das fronteiras dos processos existentes. 

● Alinhar Processos com os Objetivos de Negócio 

Nesta atividade, os processos, levantados na atividade anterior, são associados aos 

objetivos de negócio da organização, disponibilizados previamente pelo cliente junto com os 

documentos estratégicos da organização. Aqueles que não estiverem associação os objetivos 

estratégicos da organização são analisados, verificando a necessidade da existência desses 
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processos. Objetivos sem processos associados também devem ser discutidos, para identificar 

possíveis processos pertinentes a modelagem. 

● Criar Fichas dos Processos 

Nesta atividade, as fichas de cada processo (apresentadas na Seção 2.2) são 

construídas, detalhando o estado atual (AS-IS) dos processos discutidos para uma melhor 

estimativa dos processos para futura escolha do backlog da sprint.  

● Definir Ponto Focal da Organização 

Nesta atividade, será definido o Ponto Focal da organização, já apresentado 

anteriormente na Seção 3.4.1. Os integrantes do cliente deverão definir, em conjunto, qual é o 

membro que possui uma visão geral sobre os processos da organização e estará disponível para 

auxiliar os analistas durante toda a aplicação do método APRUMO. 

 

3.4.2.2. Fase 2 – Reunião de Definição de Sprint 

Essa reunião deve ser curta, podendo ser realizada online, para fins de agilidade e 

praticidade. Esta fase deve se repetir antes de cada sprint, tendo como participantes o ponto 

focal, definido na fase anterior, e os analistas. Como representado na Figura 3-4 a reunião de 

definição da sprint é dividida em 2 atividades:  

 

Figura 3-4 – Fase 2 – Reunião de Definição da Sprint 
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● Definir Processos da Próxima Sprint; 

O ponto focal deve especificar quais serão os processos a serem modelados na sprint, 

de acordo com o levantamento realizado na fase anterior e com as prioridades da organização. 

Para essa etapa, é importante existir uma técnica para estimar a duração das atividades na 

sprint, permitindo a quantificação do backlog. 

● Identificar Executores do Processo; 

Para cada processo priorizado, o ponto focal deve informar quem são os executores 

das atividades descritas no processo. Como atores do processo, eles serão importantes na 

especificação das particularidades do processo, artefatos produzidos e utilizados e na sequência 

de atividades. 

 

3.4.2.3. Fase 3 - Reunião de Levantamento 

A reunião de levantamento de processos pode ser realizada tanto presencialmente 

como online. Conforme ilustrado na Figura 3-5, esta fase é composta por apenas uma atividade: 

 

Figura 3-5 – Fase 3 – Reunião de Levantamento 



53 
 

● Entrevistar Executores 

Esta atividade consiste em uma entrevista semiestruturada, feita pelos analistas com 

os executores do processo a ser modelado, não há restrição quanto ao número de participantes, 

considerando que um processo pode ter vários executores. É recomendado que a entrevista 

envolva dois analistas de processo, assim, enquanto um conduz a entrevista, o outro fica 

responsável pelas anotações a respeito do processo. Este trabalho em conjunto visa um melhor 

entendimento do processo explicado, evitando retrabalhos na modelagem. Além disso, ao 

longo da entrevista poderão ser realizadas sugestões de melhorias, que serão rapidamente 

validadas com o executor do processo, permitindo que a entrega da fase seguinte (Fase 4) seja 

um modelo com estas melhorias já identificadas (TO-BE). 

A entrada desta entrevista são as fichas de processo que representam o estado atual de 

cada processo (AS-IS), criadas na fase 1. A combinação desses documentos com as respostas 

levantadas durante a entrevista produzirá um documento de anotações da reunião de 

levantamento, contendo informações como sequência cronológica de atividades e eventos; 

artefatos usados e produzidos em cada atividade; interação entre os atores no processo; entre 

outros. É importante ressaltar que o uso das fichas de processo facilitará a condução da 

entrevista por parte dos analistas, assim como ajudará os executores do processo a não esquecer 

detalhes relevantes.  

Vale ressaltar que novos processos podem ser identificados durante essa fase, não 

garantindo que as fichas criadas sigam um mapeamento direto com os processos a serem 

modelados. Dessa forma, existem duas situações possíveis: a descoberta de novos processos 

ao longo da entrevista, considerando que executores podem fornecer informações extras que 

permitam aos analistas essa identificação; e a exclusão de um processo que possua uma ficha 

previamente criada que não faça mais sentido este processo continuar existindo na organização, 

por não agregar valor ao negócio. 

 

3.4.2.4. Fase 4 - Modelagem dos Processos 

O objetivo dessa fase é modelar os processos definidos para o backlog da sprint, 

considerando as anotações geradas na fase 3. Para a criação dos modelos, é necessário, antes 

do início da modelagem, definir um padrão que deve ser adotado por toda a equipe de 
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modelagem (MAGDALENO, 2014a). A Figura 3-6 representa os elementos presentes na fase 

4 e sua única atividade:  

 

Figura 3-6 – Fase 4 – Modelagem de Processos 

● Modelar Processos da Sprint 

Inicialmente, os analistas recebem as anotações realizadas na reunião de 

levantamento. Após a análise deste artefato, a modelagem dos processos se inicia. Para a 

criação dos modelos, é necessário definir a notação (exemplo: BPMN) e ferramenta de 

modelagem (exemplo: Bizagi) que serão utilizadas pelos analistas durante a aplicação do 

método, conforme explicado na Seção 2.3. O uso de uma ferramenta colaborativa de 

modelagem é recomendado, visando gerar um ambiente centralizado, evitando inconsistências 

e retrabalhos. 

Durante a modelagem deve ser adotada a prática de rodízio de analistas, que é 

caracterizada pela criação de um modelo de processos por um analista e sua revisão por outro. 

Esta prática permite gerar diferentes visões sobre a modelagem, além de promover um debate 

sobre o produto gerado, reduzindo erros.  

Além disso, reuniões diárias entre os analistas são recomendadas, podendo ser 

realizadas tanto presencialmente, quanto de forma online. O objetivo desta reunião é gerar uma 

rápida troca de informações entre a equipe a respeito do andamento dos trabalhos e dificuldades 

encontradas.  
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O alto nível de abstração dos modelos também é uma prática ágil adotada nesta fase. 

Cabe aos analistas desenvolverem uma modelagem que seja simples e direta. Com isso, a 

facilidade de entendimento por parte dos clientes tende a aumentar. 

Após terminada a modelagem, o modelo de processo já é enviado para o cliente para 

a validação, iniciando assim a fase 5. 

 

3.4.2.5. Fase 5 - Validação dos Processos 

O objetivo dessa fase é a validação dos modelos produzidos pelos analistas. Este 

conjunto de atividades deve ser feita pelos executores dos processos juntamente com o ponto 

focal, podendo ser feita online, para rápida obtenção de feedback dos pontos de atenção e 

facilidade de acesso por parte dos clientes envolvidos no processo.  

Os modelos de processo que não receberem a aprovação do cliente deverão ser 

corrigidos considerando as observações levantadas na validação até o prazo final da sprint. Já 

os modelos aprovados, também devem retornar aos analistas com a finalidade de indicar que 

não houve melhorias.  

É importante frisar que as validações devem ser feitas após o encerramento de cada 

modelagem de processo e não somente ao final da sprint. Por exemplo, se uma sprint está em 

execução e um de seus processos tem a modelagem finalizada, este já pode ser disponibilizado 

para validação.  

A Figura 3-7 representa o fluxo de atividades desta fase. São elas: 

● Validar Processo Modelado 

A validação se inicia no momento em que o cliente, sendo o ponto focal e os 

executores do processo, recebe uma notificação de que os modelos de fluxo de processos já 

estão disponíveis. A partir daí o cliente deve avaliar se o modelo entregue seguiu exatamente 

o que foi discutido nas fases anteriores. Caso tenha encontrado alguma inconsistência, a 

atividade “Reportar Inconsistência” é executada, caso contrário, é realizada a atividade 

“Aprovar Modelo”.  

● Aprovar Modelo 
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Os modelos enviados que forem aprovados pelo cliente não receberão comentários 

solicitando por atualizações na modelagem. Com isso, é entendido que o processo está validado 

e foi modelado atendendo a todos os requisitos solicitados. 

 

Figura 3-7 – Fase 5 – Validação da Sprint 

 

● Reportar Inconsistência 

Inconsistências identificadas pelos clientes nos modelos entregues pelos analistas 

devem ser reportados, em forma de comentários sobre o modelo criado. Cada solicitação deve 
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originar um comentário diferente, onde o cliente especifica o elemento problemático e explica 

brevemente o que deveria estar representado. 

● Analisar Modelos Validados 

Após o cliente identificar todos os modelos de processo entregues para validação, os 

analistas deverão verificar quais foram aprovados e quais receberam solicitações de 

atualização. Para as novas demandas, deverá acontecer um alinhamento referente a 

implementação de uma possível solução, retornando a fase 4 e realizando uma remodelagem 

dos processos solicitados pelo cliente. Caso o tempo restante da sprint não seja suficiente, seja 

por questões de demora na validação dos clientes ou por questões de complexidade na 

modelagem, os processos não aprovados deverão ser reportados ao ponto focal, durante a 

reunião de revisão da sprint, na fase 6. 

 

3.4.2.6. Fase 6 – Revisão 

O objetivo dessa fase é realizar uma avaliação da sprint envolvendo os analistas de 

processos e o ponto focal, para que seja verificado se o que foi entregue está dentro do 

planejado. Não é necessário um encontro presencial. Conforme ilustrado na Figura 3-8, esta 

fase é composta por apenas uma atividade: 

● Apresentar ao Ponto Focal a Modelagem Final 

A dinâmica da reunião consiste na apresentação dos modelos de fluxo, validados de 

forma colaborativa com os executores dos processos modelados na sprint. Todos os modelos 

de processo que não forem aprovados pelo ponto focal deverão ser adicionados novamente ao 

backlog do produto, para uma futura priorização e correção.  

Ao final dessa fase, é verificado se ainda existem pendências no backlog do produto. 

Caso positivo, uma nova reunião de definição da sprint seguinte deverá ser agendada, 

reiniciando o ciclo do método. O término do método acontece quando o backlog do produto 

estiver sem pendências restantes ou quando o cliente informa o desejo de encerrá-lo. 
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Figura 3-8 – Fase 6 – Revisão 

3.4.3. Adaptação das Práticas Ágeis ao APRUMO 

Para o desenvolvimento do método APRUMO foram levados em consideração 

algumas das práticas ágeis citadas anteriormente. A seguir, na Tabela 3.3, será apresentada a 

lista de práticas que o método APRUMO utiliza em seu ciclo (coluna da esquerda) e em qual 

das suas fases a prática pode ser encontrada. 

Tabela 3.3 - Práticas Ágeis no método APRUMO 

Práticas Ágeis em BPM Método APRUMO 

a) Participação do cliente Fases 1, 2, 3, 5 e 6. 

b) Uso de vocabulário comum Fase 4. 

c) Processos ou atividades como estórias Fase 1. 

d) Divisão dos ciclos em levantamento e 
modelagem 

Fases 2, 3, 4, 5 e 6.  
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Práticas Ágeis em BPM Método APRUMO 

e) Validações parciais Fases 5 e 6. 

f) Modelagem verificável Fase 4. 

g) Integração de modelos de diferentes 

analistas 
Fase 4. 

h) Alto nível de abstração do modelo e poucos 

objetos utilizados 
Fase 4. 

i) Remodelagem e melhoria constante nos 

modelos 
Fases 4 e 5. 

j) Conseguir mudar o curso quando ocorrer 

alguma mudança 
Todas as fases. 

k) Modelagem em dupla Fase 3. 

l) Rodízio por processos Fase 4. 

m) Quando houver mais de um modelador na 

equipe, compartilhar os modelos e discutir 

melhorias 

Fase 4. 

n) Padronização da modelagem Fase 4. 

o) Limitação da duração das reuniões de 

levantamento e validação. 
Fases 3 e 6. 

p) Reuniões diárias Fase 4. 

q) Definição do backlog de processos Fase 1. 

r) Revisão dos sprints do processo Fase 6. 

s) Verificação de pontos positivos e negativos 

de cada sprint e priorização de melhorias 
Fase 6. 

t) Toda a equipe e o cliente devem colaborar 

para alcançar os resultados 
Fase 5. 

 

a) Participação do cliente: Esta prática pode ser identificada na maioria das fases do 

método. Em cada uma das fases a participação do cliente é consumada de forma 

diferente. Na fase 1, o cliente participa fornecendo uma série de informações e tomando 

decisões estratégicas a respeito da execução do método. Na fase 2, a participação 

acontece definindo os processos que serão modelados na sprint seguinte. Na fase 3, esta 

participação se dá quando os executores fornecem informações detalhadas a respeito do 

processo nos quais atuam. Nas fases 5 e 6, o cliente trabalha respectivamente validando 

e revisando o que foi modelado anteriormente pelos analistas.  

b) Uso de vocabulário comum: Todos os modelos criados na fase 4 buscam ser 

autoexplicativos, evitando a necessidade de documentações extras para seu 

entendimento.  
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c) Processos ou atividades como estórias: As estórias são geradas na Fase 1, definindo 

o backlog do produto. No método APRUMO, as estórias são adaptadas em fichas de 

processo (MAGDALENO; ENGIEL, 2018b) conforme explicado na Seção 2.2.2. 

d) Divisão dos ciclos em levantamento e modelagem: O método APRUMO utiliza os 

ciclos de levantamento, modelagem e validação em seu funcionamento, sendo 

identificados em todas as fases que integram a sprint. 

e) Validações parciais: As validações parciais das entregas acontecem quando uma 

entrega (sprint) chega ao fim. Elas podem ser identificadas em duas fases do método, 

na fase 5, de validação, e na fase 6, de revisão. Em ambas as fases o cliente precisa 

verificar se o que foi entregue está de acordo com o que realmente acontece na 

organização, e se o produto foi entregue corretamente.  

f) Modelagem verificável: As validações automáticas de sintaxe acontecem durante a 

fase 5 do método, utilizando recursos disponíveis na ferramenta de modelagem.  

g) Integração de modelos de diferentes analistas: A integração dos modelos acontece 

na fase 4 do método APRUMO, onde os analistas de processo integram todos os 

modelos que foram gerados até o momento e geram a versão de entrega da sprint. 

h) Alto nível de abstração do modelo e poucos objetos utilizados: No método 

APRUMO esta prática acontece na fase 4, onde os analistas modelam os processos de 

forma simples e objetiva, abstraindo detalhes que não ofereçam ganho de informações 

e que dificultem a leitura e o entendimento do modelo.   

i) Remodelagem e melhoria constante nos modelos: A remodelagem acontece quando 

alguma inconsistência é reportada tanto por um analista, na Fase 4, como pelo cliente, 

na Fase 5. Em ambos os casos o método APRUMO busca a melhoria constante para 

uma entrega que forneça valor ao cliente.  

j) Conseguir mudar o curso quando ocorrer alguma mudança: O método APRUMO 

trabalha com ciclos curtos de entregas e contato constante com o cliente. Assim, 

mudanças de curso estão aptas a acontecer, caso seja necessário. 
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k) Modelagem em dupla: No método APRUMO, esta prática recebeu adaptações. Ao 

invés dos analistas executarem a modelagem dos processos em dupla, o método sugere 

um levantamento de requisitos realizado em pares, que deve acontecer na Fase 3. Esta 

prática busca minimizar os erros relacionados ao entendimento do processo, gerando 

um maior debate sobre suas tarefas e incentivando possíveis ideias de melhorias.  

l) Rodízio por processos: O rodízio por processo acontece na fase 4 do método, quando 

dois ou mais analistas de processo irão revezar a modelagem dos processos da sprint. 

A ideia é que um analista produza uma versão inicial de um processo, enquanto o outro 

analista produz uma versão inicial de outro processo, também priorizado na sprint. Em 

seguida, após ambos finalizarem a primeira versão, cada analista passa a revisar o 

modelo do outro, identificando possibilidades de melhorias, e já as implementando. 

m) Quando houver mais de um modelador na equipe, compartilhar os modelos e 

discutir melhorias: Esta prática acontece na Fase 4 do método, onde os analistas 

devem prezar pela boa comunicação interna com a equipe, compartilhando os modelos 

e discutindo possíveis melhorias. Melhorando a comunicação da equipe, dúvidas 

comuns aos outros analistas podem ser tiradas e um maior alinhamento entre os 

modelos passa a existir.  

n) Padronização da modelagem: Este item acontece na Fase 4 do método quando os 

analistas de processo definem regras de padronização da modelagem dos processos. 

Estas regras são seguidas por todos os analistas envolvidos no projeto e tem por 

finalidade garantir o entendimento comum de todos os participantes da modelagem, 

incluindo analistas e cliente. 

o) Limitação da duração das reuniões de levantamento e validação: As reuniões de 

levantamento e modelagem realizadas no método APRUMO tiveram os seus tempos 

controlados, estas são identificadas nas fases 3 e 6. O objetivo da limitação na duração 

das reuniões foi evitar o desgaste gerado em reuniões longas, o qual reduz a objetividade 

e produtividade, evitando assim o retrabalho. 
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p) Reuniões diárias: As reuniões diárias acontecem na fase 4 do método APRUMO, onde 

os analistas fazem uma pequena apresentação do andamento do processo que estão 

modelando, além de apresentarem as principais dificuldades que vêm encontrando.   

q) Definição do backlog de processos: O backlog de processos é montado na fase 1 do 

método, quando os analistas verificam o escopo do projeto e definem quais os processos 

que serão modelados durante toda a aplicação do método APRUMO. 

r) Revisão dos sprints do processo: A revisão dos sprints acontece na fase 6, logo após 

os processos terem sido modelados e validados. O objetivo desta revisão é apresentar 

ao cliente tudo o que foi entregue na sprint que se encerrou, apresentando o que alterado 

após a validação e como ficou a versão final da entrega.  

s) Verificação de pontos positivos e negativos de cada sprint e priorização de 

melhorias: Esta prática acontece na fase 6 do método APRUMO, onde os analistas 

juntamente com o cliente fazem uma análise crítica a tudo que aconteceu de positivo e 

de negativo da sprint encerrada, além de debater priorizações para sprints futuras.   

t) Toda a equipe e o cliente devem colaborar para alcançar os resultados: A etapa de 

colaboração do método acontece na fase 5, onde o cliente valida o que já tiver sido 

modelado até aquele momento. O cliente colabora dando feedbacks sobre os processos 

modelados da sprint incluindo melhorias propostas e pontos positivos dos modelos. 

Esta colaboração ajuda os analistas a terem um direcionamento e conseguirem realizar, 

ao final da sprint, uma entrega mais consistente. 

 

3.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo, foi possível apresentar os fatores motivacionais para criação do 

método APRUMO. Conceitos diversos de metodologias ágeis, apresentados no Capítulo 2 e na 

Seção 3.3, receberam adaptações aplicáveis à modelagem de processos. Em seguida, foi 

verificada a aplicação das práticas ágeis em cada fase do método.  
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O resultado foi um novo método de BPM Ágil, utilizando, entre outras práticas, a 

aproximação do cliente para o processo, reduzindo riscos de inconsistências na modelagem e 

visando a satisfação do cliente. 

Com a proposta apresentada, no capítulo seguinte será possível verificar os resultados 

gerados com a aplicação do método em uma empresa real, validando cada prática ágil 

incorporada ao método e seu desempenho final.  
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4. APLICAÇÃO DO MÉTODO APRUMO 

Este capítulo detalha a aplicação do método APRUMO no contexto de uma 

organização real. O planejamento do estudo e a sequência de métricas são especificados na 

Seção 4.1. A Seção 4.2 discute cada uma das fases do método, detalhando suas atividades 

realizadas. Em seguida, na Seção 4.3 é apresentada uma análise dos resultados obtidos no 

estudo. Na Seção 4.4 é feita uma consolidação dos resultados do estudo. As conclusões e 

considerações finais do capítulo são discutidas na Seção 4.5. 

 

4.1. PLANEJAMENTO DO ESTUDO 

Nas seções a seguir serão apresentados aspectos importantes para uma visão mais clara 

a respeito do estudo em questão. 

 

4.1.1. Objetivo Global 

O propósito principal deste estudo é avaliar a aplicação do método criado, com os 

valores e práticas ágeis adaptados ao BPM, utilizando o contexto de uma empresa real. 

 

4.1.1.1. Objetivos do Estudo 

O objetivo do estudo é apresentado de acordo com o paradigma GQM (Goal Question 

Metric) (BASILI et al., 1994), como descrito pela Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 - Objetivo G1 

Analisar aplicação do método APRUMO 

Com o propósito de avaliar 

Com respeito a aplicabilidade e viabilidade do método 

Do ponto de vista de profissionais de uma empresa 

No contexto de empresa real 
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4.1.1.2. Questões e Métricas 

Esta seção apresenta as questões e métricas definidas para este estudo. A principal 

questão investigada neste estudo é: 

Questão: A aplicação do método APRUMO é viável em um cenário real? 

Considerando que o método foi construído tendo como base um conjunto de práticas 

ágeis adaptadas ao contexto de BPM, serão avaliadas a aplicação destas práticas para verificar 

a sua viabilidade, utilidade e completude. 

Métrica 1: Presença do Cliente  

O cliente esteve disponível em todas as fases do método, participando ativamente 

sempre que solicitado. Para contabilizar isso, podemos calcular a quantidade de reuniões 

realizadas. 

Métrica 2: Rodízio de Analistas de Processo 

O rodízio de analistas agregou correções sobre as modelagens. Para contabilizar isso, 

podemos verificar quantos comentários realizados durante a revisão foram convertidos em 

alterações. 

Métrica 3: Entrevistas em Pares 

As entrevistas em pares, realizadas nas reuniões de levantamento de processos, 

possibilitaram uma melhor percepção dos analistas por parte do processo. Para contabilizar 

isso, podemos verificar a quantidade de reuniões de levantamento realizadas em pares e 

documentos de anotações gerados. 

Métrica 4: Entregas Contínuas 

Sprints foram utilizadas e seus prazos foram respeitados, tanto pelos analistas de 

processo quanto pelo cliente. Para contabilizar isso, podemos quantificar o número de sprints 

entregues e calcular o atraso, em dias, para cada etapa do método, informando o que aconteceu.  
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Métrica 5: Colaboração 

Houve colaboração por parte do cliente na etapa de validação dos processos. Os 

envolvidos identificaram inconsistências que implicaram em alterações na modelagem. Para 

contabilizar isso, podemos verificar quantos comentários foram convertidos em alterações. 

Métrica 6: Backlog do Produto 

O backlog do produto foi seguido ao final das sprints. Para contabilizar isso, podemos 

verificar se todos os modelos planejados foram entregues por completo ao final da aplicação 

do método. 

Métrica 7: Revisão de Sprints  

As revisões de sprint possibilitaram um melhor acompanhamento do cliente com o 

produto entregue ao final de cada sprint. Para contabilizar isso, podemos verificar a quantidade 

de reuniões de revisão realizadas. 

 

4.1.2. Procedimento de Análise 

 

4.1.2.1. Contexto 

O contexto do experimento descreve as condições em que o experimento será executado 

(TRAVASSOS et al., 2002). 

a) Participante 

A empresa participante do estudo é nomeada IN Junior1, empresa júnior de computação da 

Universidade Federal Fluminense (UFF).  

b) Tarefas 

As tarefas executadas pelos membros da empresa participante serão as atividades das fases 

                                                
1 IN Junior - https://www.injunior.com.br/ 

https://www.injunior.com.br/
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descritas no método APRUMO, detalhado na Seção 3.4. Todas estas atividades serão 

registradas. 

c) Ferramentas utilizadas 

O Bizagi Modeler2 foi utilizado como principal ferramenta do método, usado para toda 

modelagem colaborativa presente no estudo. Algumas outras ferramentas foram utilizadas 

como apoio à realização das tarefas do método pelos analistas. A ferramenta Trello3 foi 

aplicada para o auxílio no controle e organização dos processos trabalhados. Para a realização 

das reuniões online, utilizou-se a ferramenta Google Hangouts4. Além disso, utilizou-se 

também a ferramenta de troca de mensagens Whatsapp5, que foi aplicada com a finalidade de 

facilitar a comunicação entre os envolvidos na aplicação. 

 

4.1.2.2. Instrumentação e Preparação 

Esta seção define quais instrumentos serão aplicados durante a avaliação e como a 

avaliação será preparada. Para este estudo, foram projetados três instrumentos principais: 

• Termo de consentimento livre e esclarecido (ver Apêndice I); 

• Formulário de Caracterização do Participante (ver Apêndice II); 

• Questionário de avaliação do estudo (ver Apêndice III). 

O primeiro instrumento é o termo de consentimento livre e esclarecido, que declara ao 

participante o objetivo do estudo, os limites da sua participação e suas responsabilidades 

durante a avaliação. O termo também informa que os dados da avaliação não estão sujeitos a 

serem utilizados para classificar o desempenho dos participantes e garante a confidencialidade 

dos dados. Este termo foi entregue aos participantes antes de iniciar o estudo. A concordância 

de cada participante também foi obtida e registrada antes do estudo. 

                                                
2 Bizagi Modeler - https://www.bizagi.com/produtos/bpm-suite/modeler  

3 Trello - https://trello.com/    

4 Hangouts - http://hangouts.google.com 

5 WhatsApp - https://www.whatsapp.com 

https://www.bizagi.com/produtos/bpm-suite/modeler
https://trello.com/
http://hangouts.google.com/
https://www.whatsapp.com/
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O segundo instrumento é um formulário de caracterização dos participantes, cujo objetivo 

é identificar os perfis dos membros da empresa participante que farão parte deste estudo. Este 

formulário inclui informações acadêmicas e profissionais dos participantes.  

Finalmente, após a execução da tarefa, é entregue ao participante um questionário de 

avaliação do estudo, que pretende obter informações qualitativas acerca do estudo, do ponto de 

vista do participante. Este questionário inclui sugestões sobre o processo e considerações sobre 

o procedimento de avaliação. 

 

4.1.3. Interpretação e Análise dos Resultados 

Os resultados deste estudo serão analisados de forma quantitativa e qualitativa. A 

análise quantitativa envolve as medidas propostas. O uso de métodos estatísticos não será 

adotado devido ao tamanho da população efetivamente utilizada no estudo. A análise 

qualitativa diz respeito aos feedbacks sobre a modelagem dos processos e satisfação com o 

resultado do trabalho. 

Os resultados deste estudo serão analisados com base: (i) no número de reuniões 

realizadas; (ii) na quantidade de comentários realizados entre os analistas durante a modelagem 

dos processos; (iii) no número de reuniões de levantamento realizadas em pares; (iv) na 

quantidade de sprints realizadas e seu atraso; (v) na quantidade de comentários realizados pelo 

cliente que resultaram em alterações no modelo; (vi) na entrega de todos os modelos definidos 

no backlog do produto; (vii) na quantidade de reuniões de revisão realizadas. 

 

4.1.4. Ameaças à Validade 

Nesta seção serão apresentadas e discutidas as ameaças à validade que poderiam surgir 

durante a elaboração e execução do estudo e quais tratamentos foram realizados para evitar sua 

concretização. Para cada ameaça existente, será apresentada sua definição e identificação no 

contexto do trabalho.  
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• Ameaça de Validade Interna 

Uma ameaça de validade interna “define se o relacionamento observado entre o 

tratamento e o resultado é causal e não é resultado da influência de outro fator – não controlado 

ou medido” (TRAVASSOS, 2002). Considerando essa definição, foi elaborada a Tabela 4.2, 

que apresenta todas as ameaças internas identificadas para o estudo e seu respectivo tratamento 

adotado.  

Tabela 4.2 – Tratamento das Ameaças à Validade Interna 

Ameaças à Validade Interna 

Ameaça Tratamento Adotado 

Falta de Conhecimento dos 

Participantes em Modelagem 

de Processos de Negócio 

Para minimizar este problema foi enviado aos participantes um 

material de apoio à utilização da notação utilizada. Este documento 

possuía exemplos de uso e o detalhamento de cada elemento. 

Problemas de Contabilização 

de Resultados 

Todas as evidências necessárias foram documentadas e utilizadas 

para análise quantitativa ao final do estudo. 

Falta de Colaboração dos 

Participantes 

Para evitar esse problema, foram adotadas formas flexíveis de 

realização das tarefas, como reuniões online e criação de grupos de 

conversa na ferramenta WhatsApp.  

Problemas de Inconsistência 

por Múltiplos Acessos 

Para evitar esse problema, foi utilizado o armazenamento dos 

modelos em nuvem, de forma a centralizar os arquivos em um 

ambiente controlado. Além disso, bloqueios aos modelos eram 

realizados sempre que havia algum participante alterando o 

documento. 

Dificuldades com a 

Ferramenta Colaborativa 

Buscando evitar maiores dificuldades com a ferramenta, foi 

disponibilizado aos participantes um documento de explicação para 

a realização das tarefas propostas.  

 

• Validade de Conclusão 

A ameaça à validade de conclusão “está relacionada à habilidade de chegar a uma 

conclusão correta a respeito dos relacionamentos entre tratamento e o resultado do 

experimento” (TRAVASSOS, 2002). Considerando essa definição, foi elaborada a Tabela 4.3, 

que apresenta todas as ameaças de conclusão identificadas para o estudo e seu respectivo 

tratamento adotado.  
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Tabela 4.3 – Tratamento de Ameaças à Validade da Conclusão 

Ameaças à Validade da Conclusão 

Ameaça Tratamento Adotado 

Limitação da Execução do 

Método a apenas uma 

Empresa 

Por se tratar de um estudo de caso focado em um determinado 

contexto, os resultados não podem ser generalizados para o âmbito 

de outras instituições. Assim, os resultados obtidos neste estudo 

foram interpretados apenas como evidências iniciais. Outras 

possíveis aplicações do método foram indicadas como trabalhos 

futuros. 

Falta de Confiabilidade nas 

Medidas 

Todas as evidências necessárias foram documentadas durante a 

aplicação do método APRUMO. 

Falta de Experiência dos 

Analistas 

Considerando que os analistas do estudo são alunos de graduação, 

sua falta de experiência pode resultar em erros que comprometam o 

estudo. Para evitar esse problema, foram feitas validações pela 

equipe de orientadoras de forma a minimizar os possíveis impactos.  

Informações Incorretas 

Durante a realização do estudo, apresentar o contexto de cada 

momento para os envolvidos, de forma a situá-los no processo e 

permitir sua colaboração. 

 

• Validade de Construção 

A ameaça de Validade de Construção “considera os relacionamentos entre a teoria e 

a observação, ou seja, se o tratamento reflete a causa bem e o resultado reflete o efeito bem” 

(TRAVASSOS, 2002). Considerando essa definição, foi elaborada a Tabela 4.4, que apresenta 

todas as ameaças de construção identificadas para o estudo e seu respectivo tratamento adotado. 

Tabela 4.4 – Tratamento de Ameaças à Validade da Construção 

Ameaças à Validade da Construção 

Ameaça Tratamento Adotado 

Influência da Expectativa dos 

Analistas nos Resultados 

Os analistas de processos buscaram ser imparciais durante todo o 

estudo, seguindo estritamente o que foi descrito no método 

APRUMO. 
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Ameaças à Validade da Construção 

Ameaça Tratamento Adotado 

Inconsistências na definição 

do método APRUMO 

Foi realizada uma revisão da literatura existente e validações por 

parte das orientadoras no estudo, buscando garantir que a estrutura 

do método atendesse aos requisitos de agilidade adaptados ao 

gerenciamento de processos. 

Execução do método 

APRUMO realizada pelos 

próprios criadores 

Para prevenir essa ameaça, foi utilizada a ajuda de uma equipe de 

orientação, que forneceu o devido suporte durante a execução do 

estudo. 

 

• Validade Externa 

A ameaça a validade externa “define as condições que limitam a habilidade de 

generalizar os resultados de um experimento para a prática industrial” (TRAVASSOS, 2002). 

Considerando essa definição, foi elaborada a Tabela 4.5, que apresenta todas as ameaças 

externas identificadas para o estudo e seu respectivo tratamento adotado.  

Tabela 4.5 - Tratamento das Ameaças à Validade Externa 

Ameaças à Validade Externa 

Ameaça Tratamento Adotado 

Tempo de execução não 

suficiente para conclusão do 

estudo 

Para evitar esse problema, definiu-se um cronograma confortável a 

aplicação do método, considerando os possíveis riscos resultantes de 

sua aplicação. 

Falta de Adequação da 

Empresa participante do 

Estudo 

Foi verificado que apesar da empresa ser júnior, todos os requisitos 

necessários para ser considerada integrante do conjunto de empresas 

existentes no mercado de trabalho foram atendidos. 

 

 

4.2. APLICAÇÃO DO MÉTODO 

Essa seção apresenta as atividades realizadas em cada fase do método APRUMO. 

Inicialmente, foi preciso definir o cronograma de aplicação do método APRUMO, contendo as 

datas propostas para a execução de cada fase. Nesta etapa, foi estipulado também o tempo de 

sprint que seria adotado neste estudo. Este tempo foi definido como sendo de 6 semanas. 

Porém, ao todo, o estudo durou 5 meses, considerando desde a fase 1 até o final da fase 6, 
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contemplando ambas as iterações. A sequência de atividades considerando o tempo gasto pode 

ser visualizada na Figura 4-1. 

 

Figura 4-1 – Linha do Tempo da Aplicação do Método 

 

• Fase 1 – Reunião Geral  

Seguindo o modelo proposto no método, a primeira atividade foi a solicitação dos 

documentos existentes na empresa, que permitiu aos analistas criar uma base para medir o grau 

de maturidade da organização. Os documentos recebidos foram: organograma, regimento 

interno e alguns processos que possuíam uma modelagem já definida, entretanto, incompleta e 

com problemas de sintaxe. Esses documentos foram recebidos na véspera da primeira reunião, 

na fase 1, o que permitiu que fosse feita uma análise prévia.  

A fase 1 foi composta de uma única reunião, onde participaram 4 membros da empresa 

cliente, todos sendo diretores e com uma visão estratégica sobre os processos existentes e de 

suas respectivas diretorias. Com esses membros presentes, foi possível identificar e registrar 

os objetivos estratégicos da empresa. Apesar da criação da cadeia de valor estar prevista para 

essa reunião, sua elaboração não aconteceu nesta fase, mas sim durante as fases seguintes (ver 

Apêndice V). Essa reunião teve duração de duas horas e cada diretor apresentou os processos 

de suas diretorias. 

Durante as apresentações, os analistas identificaram os principais processos da 

organização e os registraram na ferramenta de gerenciamento Trello. Posteriormente, foram 

realizadas anotações em fichas de processos, conforme referenciado na Figura 4-2. As fichas 

de processo foram já apresentadas na Seção 2.2.2. Ao longo da criação dessas fichas, foi 
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possível identificar a complexidade de cada processo, assim como a criticidade de cada um, 

considerando os objetivos estratégicos da organização (ver Apêndice VI).  

Para cada processo, os analistas buscaram verificar a necessidade de sua existência, 

considerando seu alinhamento com os objetivos estratégicos definidos. Ao final, o conjunto de 

processos detalhados foi: Negociar Projeto, Gerenciar Projeto, Definir Layout do Projeto, 

Realizar Treinamento, Definir Time de Projetos, Mapear Competência dos Trainees, Definir 

Diretorias e Definir Time de Trainees. 

 

Figura 4-2 - Ficha de Processo - Negociar Projeto 

Devido ao tempo de aplicação deste estudo, foram priorizados para o backlog do 

produto os seguintes processos: Negociar Projeto, Gerenciar Projeto, Definir Layout do 

Projeto, Realizar Treinamento e Definir Time de Projetos. Como será explicado nas próximas 

fases, o backlog do produto terminou sendo composto pelos seguintes processos: Negociar 

Projeto, Gerenciar Projeto, Planejar Treinamento, Conduzir Treinamento, Conduzir Projeto 

Final, Definir Candidatos Aprovados e Definir Time de Projetos. 

A Figura 4-3 mostra o conjunto inicial processos que foi adicionado à ferramenta 

Trello na coluna “Backlog do Produto”. 
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Por último, foi definido o ponto focal para o estudo, sendo o presidente da empresa, 

escolhido em senso comum entre os integrantes presentes.  

 

Figura 4-3 - Backlog do Produto - Quadro Trello 

• Fase 2 – Reunião de Definição de Sprint 

Em ambas as sprints, a fase 2 foi realizada de forma online, através da ferramenta 

Hangouts e envolveu os dois analistas do estudo e o ponto focal. Por meio da ferramenta Trello, 

os analistas apresentaram ao ponto focal os processos listados na fase anterior e suas 

informações registradas.  

Com base no tempo da sprint, na complexidade de cada processo e na prioridade de 

cada um deles, os analistas de processo, em conjunto com o ponto focal, definiram o backlog 

da sprint. Neste momento, os analistas também atualizaram o quadro de gerenciamento do 

Trello, passando os processos escolhidos para a coluna de “Backlog da sprint”, conforme 

mostrado na Figura 4-4. Vale ressaltar também que ao final da reunião da primeira sprint, foi 

criado um grupo no aplicativo Whatsapp, buscando agilizar a comunicação entre o ponto focal 

e os analistas durante todo o estudo. 

Figura 4-4 - Backlog da Sprint - Quadro Trello 
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Para a sprint 1, o backlog foi composto pelos seguintes processos: Negociar Projetos 

e Definir Layout de Projetos. Para a segunda sprint, foram definidos os seguintes processos: 

Realizar Treinamento e Definir Times de Projetos. Após os ajustes, que serão explicados com 

mais detalhes na fase 4, o backlog da primeira sprint acabou sendo composto pelos processos: 

Negociar Projeto e Gerenciar Projeto. O backlog da segunda sprint terminou contendo os 

processos: Planejar Treinamento, Conduzir Treinamento, Conduzir Projeto Final, Definir 

Candidatos Aprovados e Definir Time de Projetos.  

Esses processos foram definidos de acordo com a priorização sob a perspectiva do 

ponto focal e o tempo que seria necessário para modelagem. Logo após a definição do backlog 

da sprint, o ponto focal forneceu informações de contato dos executores de cada processo a ser 

modelado.  

• Fase 3 – Reunião de Levantamento 

Sabendo quais seriam os executores dos processos priorizados para sprint, e seus 

respectivos contatos, os analistas puderam agendar reuniões com cada um deles. Estas reuniões 

foram realizadas de pela ferramenta Google Hangouts, de forma online, com a dupla de 

analistas e o executor. Em média, a duração de cada reunião foi de 60 minutos. Da mesma 

forma que aconteceu na fase anterior, foram criados grupos de conversa no aplicativo 

WhatsApp, cada grupo referente a um processo, contendo somente os analistas e os devidos 

executores. 

Inicialmente, foi apresentado a cada executor o contexto do trabalho, o momento em 

que a execução do método APRUMO se encontrava e o que deveria ser feito nessa reunião. 

Em seguida, os analistas utilizaram as fichas de processo, criadas na fase 1, para conduzir as 

perguntas referentes ao processo em questão. Foram levantadas todas as atividades executadas 

no momento atual (AS-IS), artefatos produzidos e utilizados e exceções existentes. Cada 

executor apresentou sequencialmente cada atividade do processo.  

Ao longo da reunião, os analistas de processo sugeriram melhorias, buscando agilizar 

a execução do processo. No total foram registradas seis melhorias propostas aceitas pelo 

cliente, sendo duas delas para o processo de “Negociar Projeto”, três referentes a “Planejar 

Treinamento” e um referente ao processo “Conduzir Projeto Final”. Estas melhorias e as 

demais informações levantadas foram registradas e utilizadas posteriormente para a 

modelagem. 
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Para a primeira sprint, foram levantadas informações dos processos: Negociar 

Processo, com o gerente comercial da empresa e Definir Layout do Projeto (que acabou sendo 

incorporado pelo processo Gerenciar Projeto), com o diretor de Projetos, responsável direto 

pela equipe de Layout. Já na segunda sprint, foram levantadas as informações dos processos: 

Realizar Treinamento (que se transformou nos processos: Planejar Treinamento, Conduzir 

Treinamento, Conduzir Projeto Final e Definir Candidatos Aprovados) e Definir Time de 

Projetos, ambos com o diretor de Gestão de Pessoas. 

• Fase 4 – Modelagem dos Processos 

Nesta fase, os analistas iniciaram a modelagem dos processos previstos para a sprint. 

Como base, foram utilizadas as informações levantadas na fase anterior. Para a criação dos 

modelos, a ferramenta Bizagi Modeler foi utilizada. Todos os seus modelos foram salvos em 

um ambiente colaborativo online, proporcionado pela própria ferramenta. Inicialmente, apenas 

os analistas de processo possuíam acesso aos modelos gerados, sendo disponibilizados para o 

cliente somente quando estivessem finalizados. A modelagem dos processos mapeados nas 

sprints podem ser encontrados no Apêndice IV. 

A dinâmica desta fase aconteceu da seguinte maneira: foi realizada uma divisão dos 

processos entre os analistas, onde cada um iniciou a modelagem de um processo diferente, em 

paralelo. Ao final da modelagem de cada processo, ocorria o rodízio de analistas, previsto no 

método APRUMO, onde cada analista realizou a revisão do modelo criado pelo outro. Esta 

revisão aconteceu através de comentários dentro da ferramenta Bizagi Modeler, conforme 

representado na Figura 4-5. Como representado figura, o usuário “BPM” estava realizando a 

revisão do modelo produzido pelo usuário “Pedro”. 
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Figura 4-5 – Fase 4 - Rodízio de Analistas 

Finalizada a modelagem colaborativa entre ambos, foi realizada uma reunião de 

alinhamento, onde os comentários levantados foram discutidos e os aplicáveis de correção 

atualizados na modelagem. Adicionalmente, houve também uma revisão de qualidade por parte 

da orientadora e co-orientadora desse trabalho, buscando auxiliar os analistas com possíveis 

dificuldades na modelagem e correções. Essa etapa de revisões durou 15 dias, para cada sprint. 

Como já mencionado anteriormente, os processos planejados para serem modelados 

sofreram alterações. Durante a primeira sprint, uma dificuldade no planejamento de um 

processo afetou o escopo desta entrega. A princípio "Definir Layout do Projeto" havia sido 

pensado como um processo. Porém, no decorrer da modelagem, os analistas perceberam que 

na verdade, suas atividades faziam parte de um processo maior, nomeadamente, "Gerenciar 

Projeto". Este equívoco foi corrigido e um contato com o ponto focal foi feito, visando contatar 

um executor para uma reunião de levantamento extraordinária. O membro responsável foi um 

gerente de projetos da empresa. Esta reunião aconteceu dois dias depois, e só assim, a 
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modelagem dos processos pode ser continuada. Na segunda sprint, foi detectado durante a 

revisão de qualidade que o processo nomeado como "Realizar Treinamento", na verdade, 

continha atividades que fugiam do real objetivo desejado. Este processo foi dividido em 4 

processos menores, sendo eles: "Planejar Treinamento", "Conduzir Treinamento", "Conduzir 

Projeto Final" e "Definir Candidatos Aprovados". Como foi apenas uma redistribuição das 

atividades, esta mudança não precisou envolver membros da empresa. 

Por último, os modelos foram disponibilizados, via ferramenta utilizada, para os 

executores e ponto focal realizarem a validação, indo para a fase 5. 

• Fase 5 – Validação dos Processos 

Com o acesso concedido aos modelos de processos produzidos, os integrantes da 

empresa puderam realizar a validação do resultado, iniciando a fase 5 do método. Vale ressaltar 

que esta etapa não seguiu estritamente o que foi planejado no detalhamento do método, que 

havia proposto uma validação dos modelos em paralelo com a modelagem dos processos, da 

fase 4. O não cumprimento desta etapa aconteceu devido ao tempo extra que foi necessário 

para a revisão das orientadoras deste estudo, já citado anteriormente. Por esse motivo, foi 

estipulado, para as duas sprints, o prazo de 5 dias para a realização desta fase.  

A visibilidade de cada modelo ficou restrita aos seus respectivos executores, com 

exceção do ponto focal, que possuía acesso a todos os modelos. Cada observação dos 

envolvidos foi realizada através de comentários na ferramenta colaborativa, conforme 

representado na Figura 4-6. Como mostrado na figura, cada comentário referenciava o 

elemento no qual a inconsistência havia sido encontrada no modelo de processo.  
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Figura 4-6 – Fase 5 – Comentários dos Executores e Ponto Focal  

 Após o envio dos comentários, os analistas se reuniram para debater as propostas dos 

envolvidos. As mudanças triviais e pontuais foram corrigidas durante a reunião. Para as 

mudanças mais complexas, os canais de comunicação, definidos na fase anterior, foram 

utilizados, buscando agilizar o entendimento do que foi solicitado via comentários na 

ferramenta. Após a remodelagem ser finalizada, o processo retornou para validação. Essa 

dinâmica foi aplicada para ambas as sprints. 

• Fase 6 – Revisão  

Como última tarefa da sprint, uma reunião, também realizada pelo Hangouts, foi 

agendada envolvendo o ponto focal e os analistas, para formalização da entrega. Observações 

pontuais foram realizadas, sobre nomes de artefatos e possíveis atividades faltantes. Ao fim 

desta reunião, para a primeira sprint, o fluxo do método retornou para a fase 2, para a realização 

de uma nova iteração. Sobre a segunda sprint, como não tinham outros processos no backlog 

do produto, a aplicação do método APRUMO foi finalizada. Em média, essas reuniões duraram 

30 minutos.  
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4.3. ANÁLISE DO RESULTADO 

 

4.3.1. Análise das Práticas Ágeis  

A execução das práticas de BPM ágil foi analisada de acordo com as métricas 

definidas na Seção 4.1. 

Métrica 1: Presença do Cliente 

Ao longo do estudo, os envolvidos da empresa cliente foram cooperativos, permitindo 

que fossem realizadas todas as reuniões necessárias para aplicação do método APRUMO. Além 

disso, todos foram bem participativos também através dos canais de comunicação estabelecidos 

ao longo do estudo. Somando as duas sprints, foram realizadas dez reuniões que envolviam 

membros do cliente, divididas em uma reunião geral, duas reuniões de definição de sprint, 

cinco reuniões de levantamento e duas reuniões de validação. Considerando que a aplicação do 

método durou 5 meses, o número total de reuniões pode ser avaliado como pequeno e sem 

maiores impactos sobre o trabalho do cliente durante as atividades de modelagem. Como houve 

apenas uma reunião presencial, a flexibilidade foi outro fator importante para a presença de 

cada integrante.  

Métrica 2: Rodízio de Analistas de Processo 

Durante o rodízio de analistas, foram feitos 14 comentários ao todo, sendo dois para 

o processo “Negociar Projeto”, na primeira sprint, cinco para o processo “Planejar 

Treinamento”, um para “Conduzir Projeto Final”, seis para “Definir Time de Projetos”, na 

segunda sprint. Ao contabilizar o número de comentários feitos pelos analistas que resultou em 

uma modificação da modelagem, 10 comentários são encontrados. Os demais comentários 

foram discutidos e, após consenso comum, não convertidos em mudanças, por não serem 

pertinentes ao contexto. Com isso, é possível concluir que essa troca beneficiou a qualidade da 

modelagem antes da entrega ao cliente.  

Métrica 3: Entrevistas em Pares 

A adaptação da prática ágil “Modelagem em Pares” para o contexto de entrevistas foi 

avaliada buscando quantificar as reuniões de levantamento de processos que ocorreram em 

pares. Durante as reuniões de levantamento, ter dois analistas presentes foi necessário, pois um 
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se dedicava a conduzir a reunião e dialogar com o cliente, enquanto o outro anotava sobre o 

que era falado e os pontos discutidos, complementando o que fosse necessário. Ao todo foram 

realizadas cinco reuniões de levantamento.  

Métrica 4: Entregas Contínuas 

O estudo realizou entregas através de duas sprints. Ao final do estudo, atrasos na 

entrega aconteceram, considerando o tempo extra utilizado pela validação do modelo durante 

a fase 4, que precisou de aprovação da equipe de orientação para ser enviado. Esse atraso 

impactou os prazos pré-definidos.  

A primeira sprint teve um atraso de vinte e cinco dias e a segunda de vinte e nove dias. 

Isso ocorreu devido a não inclusão do tempo de validação da equipe de orientação no 

planejamento. 

Métrica 5: Colaboração 

Ao todo, foram contabilizados 34 comentários do cliente nos modelos colaborativos. 

Destes, 18 resultaram em alterações por parte dos analistas de processo. Pelo grande número 

de alterações, pode-se concluir que a colaboração foi extremamente positiva no ciclo do 

método. Os comentários que não resultaram em alterações foram referentes a elogios na 

modelagem (no caso em que o cliente concordava com o que havia sido modelado) ou até 

debates internos entre membros da empresa. Portanto, até mesmo estes comentários foram 

produtivos para os analistas, devido a um melhor entendimento do modelo de processos em si. 

Métrica 6: Backlog do Produto 

Ao final do estudo, esta métrica foi atendida por completo. Todos os processos 

planejados foram entregues ao cliente.  

Métrica 7: Revisão de Sprints  

Foram realizadas duas reuniões de revisão da sprint, conforme previsto no estudo. 

Com isso, a métrica foi atendida com sucesso. 

 

4.3.2. Análise dos Questionários de Avaliação do Estudo 
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Além das métricas analisadas anteriormente, os questionários enviados aos 

participantes também foram respondidos, permitindo uma análise qualitativa sobre o estudo. 

Ao todo, foram 5 participantes envolvidos diretamente com o método. Todos eles declararam 

ter lido o termo de consentimento e tiveram suas respostas dos questionários registradas.  

Pelo formulário de caracterização, foi possível constatar o perfil dos participantes 

deste trabalho. Identificou-se que 80% deles tinha o ensino médio completo, justificado pelo 

fato da organização participante se tratar de uma empresa júnior, contendo apenas alunos de 

graduação como membros. 

Adicionalmente, pôde-se notar que os participantes do estudo já tinham tido algum 

contato prévio, mesmo que pequeno, com o BPM. As respostas constataram que a maioria dos 

membros já tinha estudado ou usado o gerenciamento de processos em projetos pessoais. A 

média do tempo de uso do BPM dos participantes ficou em 2,2 meses de uso.  Já em relação 

ao uso de ferramentas de modelagem de processos, os números foram mais baixos. 80% dos 

participantes declararam que tinham pouca familiaridade com esse tipo de ferramenta e 20% 

disse que não tinha nenhuma experiência.   

Ainda sobre o conhecimento dos participantes nas áreas de pesquisa, foi observado 

que todos os membros da empresa possuíam conhecimentos e experiência com metodologias 

ágeis. Notou-se que 60% deles possuía conhecimento teórico e pouca experiência prática, 20% 

declarou que possuía conhecimentos teóricos e muita experiência prática e outros 20% possuía 

conhecimento teórico e experiência em projetos pessoais. O tempo de uso das metodologias 

ágeis também foi mais elevado. De acordo com o questionário, a média de meses de experiência 

com métodos ágeis ficou em 10,2. 

Pela observação das respostas do questionário de avaliação do estudo, identificou-se 

uma satisfação geral do resultado da aplicação do método na empresa. Identificou-se também 

que 80% das pessoas que responderam consideraram que os modelos finais refletiram 

completamente a realidade da empresa e que os modelos desenvolvidos seriam usados de fato 

na rotina de trabalho.  

Segundo os participantes, o método pôde atender a todas as demandas acordadas 

inicialmente e o seu entendimento foi simples. As sugestões de melhorias foram muito bem 

avaliadas, de forma unânime, e todos os membros concordaram que elas agregaram valor ao 

negócio da empresa.  
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A principal dificuldade encontrada na realização das atividades colaborativas foi o 

tempo para realizá-las, pois muitos deles disseram que devido a correria do dia a dia foi difícil 

realizar estas atividades. Sobre a ferramenta colaborativa, alguns participantes relataram 

problemas relacionados ao seu uso. Estes problemas incluíam dificuldades de instalação, 

manuseio e de compatibilidade entre plataformas. Isso foi um fator que dificultou o acesso aos 

modelos.  

O aspecto positivo mais comentado foi o fato de toda a modelagem ter envolvido quem 

realmente executava os processos. Isso, segundo eles, ajudou a obtenção de resultados 

completamente compatíveis com o que é feito na organização. Além disso, outro ponto 

destacado foi a flexibilidade das atividades que o método propôs, facilitando que as tarefas do 

método se adequassem a rotina de trabalho dos membros. 

O esforço adicional realizado pelo cliente no método APRUMO foi o principal ponto 

negativo destacado. Segundo eles, o contato frequente entre os analistas de processo e o cliente, 

encontrados no método, foi um dificultador. Ainda sobre este ponto, a principal sugestão de 

melhoria incluía encontrar formas de engajar o cliente para deixá-lo mais participativo durante 

o método. Outra sugestão envolvia dedicar um tempo da aplicação do método para se explicar 

o valor das metodologias ágeis e do BPM a todos os envolvidos. 

 

4.3.3. Análise por Fases  

Durante a fase preparatória do método, pôde-se observar na primeira atividade, uma 

dificuldade por parte dos analistas em realizar a análise dos documentos da organização. Isto 

ocorreu devido ao curto período que os analistas tiveram para verificar os documentos enviados 

na véspera da reunião inicial, em vista da demora do encaminhamento pelo cliente. Ao final, 

os analistas não conseguiram desenvolver uma base prévia de conhecimentos, sendo necessária 

a realização de perguntas adicionais na primeira fase do método APRUMO. 

● Fase 1 – Reunião Geral 

Como visto na Seção 4.2, durante a fase 1 não foram entregues todos os produtos 

acordados. As fichas de processo foram criadas, mas houve dificuldade por parte dos analistas 

na consolidação das informações apresentadas pelo cliente de forma estruturada, visto que as 

fronteiras dos processos não eram bem definidas pelos participantes da reunião. Para cada 

processo, foi feita uma verificação sobre sua relação com os objetivos de negócio, resultando 
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na aprovação de todos. Outro detalhe importante foi o fato da cadeia de valor não ter sido 

desenvolvida na reunião inicial. Este artefato não foi produzido nesse momento, e sim, 

posteriormente para que os analistas de processos tivessem tempo de entender melhor o mapa 

de processos e as fronteiras entre eles e sugerir a modelagem mais adequada. Como impacto, 

houve uma maior dificuldade na identificação das fronteiras dos processos a serem modelados. 

● Fase 2 – Reunião de Definição de Sprint 

Um fator positivo para a execução da fase 2 foi a possibilidade de ser feita online, 

considerando dificuldades de disponibilidade por parte dos envolvidos. O alinhamento do 

ponto focal com os membros da empresa na fase 1 permitiu que os processos a serem 

priorizados para a sprint fossem devidamente selecionados. Durante essa fase, os analistas 

tiveram dificuldade na estimativa do tempo para modelagem dos processos, por não terem 

experiência com modelagem. Ainda assim, consideraram as anotações criadas na fase 1, 

verificando de forma breve a complexidade dos processos a serem priorizados. Finalmente, o 

apoio da ferramenta Trello facilitou o gerenciamento dos processos que estavam priorizados, 

assim como melhorou a transparência sobre o que estava sendo feito para o cliente. 

● Fase 3 – Reunião de Levantamento 

Na fase 3, a duração das reuniões consumiu um tempo considerável por parte dos 

clientes. Entretanto, os participantes se mantiveram ativos durante o andamento da reunião, já 

que as entrevistas foram conduzidas por uma dupla de analistas. As mudanças sugeridas ao 

longo da entrevista também foram positivas, sob a perspectiva do cliente, que elogiou as 

sugestões e aceitou estar incluindo a maioria delas. As conversas que ocorreram utilizando os 

canais de comunicação também foram positivas, evitando necessidades de novas longas 

reuniões. 

Ainda na fase 3, foi identificado que é interessante aos analistas possuírem uma 

experiência prévia com atividades de modelagem, facilitando a visualização e orientação do 

cliente sobre seus processos internos e suas respectivas fronteiras. As anotações da fase 1 

ajudaram os analistas a questionar os entrevistados sobre pontos específicos do processo em 

questão.  

● Fase 4 – Modelagem dos Processos 

Durante a modelagem, na fase 4, as dificuldades de visualização sobre as fronteiras 

dos processos resultaram em um esforço maior para os analistas concretizarem corretamente 
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os diagramas, que precisaram recorrer a auxílio externo da equipe de orientação do estudo. 

Com isso, os processos receberam alterações em seus escopos, prejudicando o andamento de 

ambas as sprints, as quais tiveram uma duração maior do que a prevista.  

Ainda na fase 4, um ponto positivo foi a combinação do rodízio de analistas às 

reuniões diárias, que gerou melhorias para o modelo do processo criado e maior motivação da 

equipe. Além disso, a respeito das práticas ágeis aplicáveis a esta fase, foi possível manter uma 

integração de modelos de diferentes analistas, já que a ferramenta colaborativa permitiu que 

fosse usado o mesmo modelo, com diferentes diagramas. O alto nível de abstração do modelo 

e poucos objetos utilizados também foram percebidos, já que a modelagem buscou ser 

generalista e simplificada. Durante essa fase, ocorreram remodelagens durante as validações 

internas da equipe, permitindo uma melhoria constante e novas mudanças à medida que foram 

solicitadas. Também houve uma padronização na modelagem, previamente acordada. 

● Fase 5 – Validação dos Processos 

Sobre a fase 5, a validação dos modelos por parte do cliente foi positiva, onde foi 

possível perceber um engajamento por parte dos envolvidos. Os canais de comunicação criados 

também auxiliaram no andamento dessa fase, complementando as discussões geradas através 

de comentários na ferramenta colaborativa e atendendo à prática “Participação do Cliente”, 

conforme explicada na Seção 3.4. Com isso, diversas sugestões de melhorias na modelagem 

foram geradas, permitindo uma maior equivalência com a realidade do processo. Além disso, 

as práticas de remodelagem e atendimento a mudanças foram aplicadas, considerando cada 

comentário corretivo enviado pelo cliente. Ainda sobre os comentários, a ferramenta 

colaborativa possuía uma versão em nuvem, o que gerou algumas incompatibilidades com os 

modelos produzidos, dificultando a visualização dos participantes que utilizaram essa versão.  

Com o resultado dos comentários produzidos, foi identificada a necessidade de uma 

documentação extra, como um glossário de termos, para auxiliar envolvidos no processo 

modelado a entenderem os significados de cada artefato. A criação deste artefato não estava 

prevista no APRUMO, devido ao princípio de simplicidade e a prática minimalista de 

documentação praticada pelos métodos ágeis. 

Ainda sobre a fase 5, a ausência do paralelo entre a modelagem, pelos analistas, com 

a validação, pelo cliente, ocorreu devido a necessidade de validação pela equipe de orientação. 

Embora essa prática tenha contribuído para a qualidade do modelo produzido, o tempo 

necessário para validação gerou ociosidade na equipe de analistas. 
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● Fase 6 – Revisão  

Sobre a fase 6, é possível destacar a participação do ponto focal na validação dos 

modelos gerados e no planejamento das sprints seguintes. Foi uma reunião importante para 

receber possíveis feedbacks do estudo e do modelo produzido. Sobre o tempo de duração dessa 

reunião, a média de trinta minutos foi suficiente para atender à proposta dessa fase, que consiste 

na revisão da entrega. 

 

4.4. CONSOLIDAÇÃO DO RESULTADO 

Quanto aos pontos positivos do estudo, a comunicação foi um fator positivo, tanto 

entre os analistas quanto o cliente e a equipe de modelagem. Os canais utilizados tornaram esse 

cenário favorável, resultando em um modelo que reflete a realidade de cada processo. 

Sobre os pontos negativos, a falta de experiência dos analistas resultou no 

desenvolvimento alternativo das fichas de processo, que contribuiu para o andamento da fase 

seguinte apesar da fuga ao padrão exigido. Além disso, o tempo da sprint não pôde ser 

respeitado, sendo justificado pela inclusão da revisão da modelagem durante a fase 4, pela 

equipe de orientação do estudo, antes da validação do cliente, na fase 5. Isso também não 

permitiu uma paralelização entre modelagem dos analistas e validação pelo cliente envolvido.  

 

4.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo, foi possível avaliar a aplicação do método APRUMO perante uma 

organização real. Os analistas de processo, em conjunto com os profissionais da empresa, 

produziram resultados que permitiram uma análise detalhada do método em questão. Estes 

resultados incluíram métricas, análise da utilização de práticas ágeis no ciclo BPM, assim como 

suas respectivas limitações. 

Tendo esses pontos levantados, o próximo capítulo abordará a conclusão do trabalho, 

discutindo contribuições fornecidas pelo estudo, além de suas limitações e perspectivas futuras. 
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5. CONCLUSÃO 

Este capítulo dedica-se à apresentação da conclusão final do trabalho de pesquisa. Em 

seu escopo estão presentes: as contribuições oferecidas pelo trabalho de pesquisa (Seção 5.1), 

as limitações encontradas (Seção 5.2) e as sugestões e perspectivas de trabalhos futuros (Seção 

5.3). 

 

5.1. CONTRIBUIÇÕES 

O objetivo desse trabalho foi a criação de um método de BPM Ágil, sendo sua 

principal contribuição. Para que esse objetivo fosse alcançado, o trabalho foi dividido em 

revisão da literatura existente, definição de um método de BPM ágil, validação do método 

através de uma experiência prática e consolidação das informações obtidas.  

Diferentemente dos outros exemplos de aplicações de BPM Ágil encontrados na 

literatura, o APRUMO possui uma abordagem simples, tendo seu escopo organizado por fases, 

todas elas detalhadas, facilitando assim seu entendimento. Além disso, seu foco de aplicação 

está situado nas pequenas e médias organizações. 

Com a concepção do método APRUMO, foi possível verificar como as práticas ágeis 

podem ser adaptadas a modelagem de processos e realizar uma análise crítica sobre os 

resultados, comprovando seus benefícios e limitações. 

Os resultados desse estudo mostram que o método desenvolvido possuiu muitos 

pontos positivos.  De maneira geral, o cliente se mostrou satisfeito com os modelos entregues 

e com as sugestões de melhorias dos analistas. Além disso, segundo os participantes, o método 

APRUMO foi capaz de entregar todas as demandas propostas. 

As métricas mostraram um bom engajamento por parte dos membros, que 

participaram ativamente durante o processo e com isso puderam agregar valor aos modelos de 

processo entregues. A flexibilidade para a realização das tarefas ajudou os membros a 

conciliarem suas responsabilidades corporativas com sua colaboração ao método APRUMO. 

A abordagem simples facilitou o entendimento de todos os envolvidos, permitindo com que 

cada um soubesse exatamente suas responsabilidades em cada fase do estudo. 

A aproximação do cliente e seu envolvimento direto em momentos do estudo, como 

a fase de validação, motivaram sua participação e resultaram em modelos que refletem a 
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realidade de cada processo modelado. A presença de diretores permitiu uma análise estratégica 

sobre as prioridades da organização, identificando o que deveria integrar o backlog do produto. 

Com isso, o ponto focal foi capaz de tomar melhores decisões e colaborar com o andamento 

do estudo, aproximando cada executor dos processos dos analistas. A participação dos 

executores permitiu a identificação de problemas enfrentados diariamente em cada processo, 

possibilitando melhorias operacionais. Ao final, modelos de processo realistas foram entregues, 

possibilitando ao cliente seu melhor gerenciamento. 

Uma das contribuições do estudo são os resultados obtidos com a aplicação do 

método, pois pesquisadores podem utilizar os resultados e as conclusões para elaborar outras 

pesquisas na área ou para propor melhorias para o método criado. Além disso, o método criado 

pode ser reutilizado e adaptado para ser executado em outras empresas, de forma a agregar 

novos resultados e gerar novas conclusões. 

 

5.2. LIMITAÇÕES 

Considerando que os analistas de processo envolvidos no estudo foram alunos de 

graduação, sua reduzida experiência com modelagem de processos resultou em maiores 

dificuldades durante o estudo. Estas dificuldades foram resolvidas com o auxílio da equipe de 

orientadoras, especialistas no assunto. Entretanto, isso resultou em um impacto direto na 

duração de cada sprint, limitando assim, a obtenção de resultados precisos desta prática.  

Além disso, o tempo que o cliente precisa se dedicar à aplicação do método APRUMO 

foi considerado um desafio, porém esta característica é típica de uma abordagem ágil. É preciso 

que a empresa esteja engajada no processo de modelagem, de forma a colaborar durante cada 

fase executada. 

Por fim, foi identificada pelo cliente envolvido no estudo uma necessidade de 

documentações que fossem complementares aos modelos produzidos, devido a diversidade de 

terminologias e abreviações, utilizadas internamente pela empresa. Assim, futuros membros 

poderiam entender mais facilmente a modelagem dos processos realizada. Tal prática de 

documentação adicional não estava prevista no método APRUMO, pois não é recomendada 

pelas metodologias ágeis que preconizam a simplicidade e tender a ser minimalistas em relação 

a documentação geral. Por outro lado, a elaboração de um glossário de termos de negócio é 

uma prática tipicamente encontrada em abordagens tradicionais de BPM. 
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5.3. PERSPECTIVAS FUTURAS  

Como propostas de trabalhos futuros, uma possibilidade interessante seria a aplicação 

do método APRUMO em outras organizações, para a obtenção de resultados e métricas mais 

consistentes. Assim, as conclusões obtidas nesse estudo poderão ser comparadas, gerando uma 

avaliação mais ampla do método. 

Para melhorar o gerenciamento dos processos durante as sprints, é necessária a 

utilização de uma técnica para a divisão do processo em partes menores. Sendo assim, trabalhos 

futuros podem propor formas de registro de diferentes visões sobre o processo, permitindo uma 

menor granularidade sobre cada um. 

Sobre a sequência de atividades do método APRUMO, foi observado que o backlog 

do produto foi utilizado uma única vez em sua aplicação. Buscando atender práticas ágeis, 

adaptações podem ser sugeridas para que a prática de revisitação desse backlog do produto 

aconteça mais vezes, sugerindo que o cliente possa ter um maior controle sobre os entregáveis 

do projeto. 

Também foi identificada a necessidade de estimar a duração da modelagem de 

processos para compor o backlog. Como propostas futuras, podem ser desenvolvidas 

adaptações de práticas já existentes, no contexto de desenvolvimento de software tradicional 

ou ágil, para o contexto de processos de negócio. 

Além disso, propostas de melhorias envolvendo metodologias de gamificação 

poderiam ser incorporadas ao método APRUMO, de forma a engajar a participação de todos 

os envolvidos do cliente durante sua aplicação. 

Também é essencial comparar na prática as diferenças entre a aplicação do método 

APRUMO e a aplicação do ciclo BPM tradicional, na mesma organização. Desta forma, 

poderia ser medido quanto a adoção do BPM Ágil é benéfica em detrimento da abordagem 

tradicional, ou seja, se os problemas encontrados na abordagem tradicional são resolvidos e ao 

mesmo tempo se a abordagem ágil consegue ser funcional e atender aos requisitos solicitados 

pelos stakeholders. 

Por fim, como o método APRUMO estava focando na fase de modelagem de processos 

do ciclo de BPM, é possível considerar futuramente adaptações das práticas ágeis para outras 
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etapas do ciclo tradicional de BPM, como por exemplo, a etapa de monitoramento. Assim, seria 

possível fazer a validação sobre a execução prática do modelo produzido, confirmando seu 

funcionamento pelos stakeholders de cada processo. Além disso, a etapa de melhoria também 

pode ser explorada, buscando definir atividades para identificar possíveis problemas e 

otimizações para os processos.  
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APÊNDICE I - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido tem como objetivo garantir a confidencialidade 

e viabilidade do estudo. 

Investigação sobre BPM Ágil 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

 

OBJETIVO DO ESTUDO 

Este estudo visa realizar uma investigação sobre BPM Ágil. 

IDADE 

Eu declaro ter mais de 18 (dezoito) anos de idade e concordar em participar de um estudo 

conduzido por Caio Sarmento Marinho Vieira e Pedro Alfradique Lohmann, sob a orientação 

da Profa. Andréa Magalhães Magdaleno da UFF e da Dra. Priscila Engiel. 

PROCEDIMENTO 

A pesquisa será realizada em duas etapas. Na primeira etapa, pedimos que você responda sobre 

sua experiência em alguns temas. Assim, caso concorde em participar do estudo, realize esta 

primeira etapa respondendo ao questionário enviado. 

Na segunda etapa, será a execução do método de BPM Ágil, motivo pelo qual foi desenvolvida 

esta pesquisa. Você será convidado a participar de forma integral na execução deste método, 

onde você fornecerá informações detalhadas sobre os processos que vierem a ser modelados 

durante o estudo. 

Para participar deste estudo solicitamos a sua especial colaboração em: (1) fornecer 

informações sobre sua experiência; (2) permitir que os dados resultantes da sua participação 

sejam estudados; (3) informar o tempo gasto nas atividades; e (4) responder um questionário 

final com as suas impressões. Quando os dados forem coletados, seu nome será removido 

destes e não será utilizado em nenhum momento durante a apresentação dos resultados. 

Estima-se que para realizar a primeira etapa sejam necessários cerca de 5 (cinco) minutos e que 

para realizar a 2a etapa serão necessárias algumas semanas, de acordo com o planejamento que 

for definido com os participantes.  

CONFIDENCIALIDADE  

Eu estou ciente de que meu nome não será divulgado em hipótese alguma. Também estou 

ciente de que os dados obtidos por meio deste estudo serão mantidos sob confidencialidade, e 

os resultados serão posteriormente apresentados de forma agregada, de modo que um 

participante não seja associado a um dado específico. 
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Da mesma forma, me comprometo a não comunicar meus resultados enquanto o estudo não for 

concluído, bem como manter sigilo das técnicas e documentos apresentados e que fazem parte 

do experimento.  

 BENEFÍCIOS E LIBERDADE DE DESISTÊNCIA 

Eu entendo que, uma vez o experimento tenha terminado, os trabalhos que desenvolvi serão 

estudados visando entender a eficiência dos procedimentos e as técnicas que me foram 

ensinadas.  

Os benefícios que receberei deste estudo são limitados ao aprendizado do material que é 

distribuído e ensinado. Também entendo que sou livre para realizar perguntas a qualquer 

momento, solicitar que qualquer informação relacionada a minha pessoa não seja incluída no 

estudo ou comunicar minha desistência de participação, sem qualquer penalidade. Por fim, 

declaro que participo de livre e espontânea vontade com o único intuito de contribuir para o 

avanço e desenvolvimento de técnicas e processos para a gestão de processos de negócio. 

 

PESQUISADORES RESPONSÁVEIS 

Caio Sarmento Vieira (caiosarmento@id.uff.br) 
Instituto de Computação (IC) - Universidade Federal Fluminense (UFF) 

 
Pedro Alfradique Lohmann (pedrolohmann@id.uff.br) 
Instituto de Computação (IC) - Universidade Federal Fluminense (UFF) 

 

PROFESSORES RESPONSÁVEIS 

Profa. Andréa Magalhães Magdaleno (andrea@ic.uff.br) 
Instituto de Computação (IC) - Universidade Federal Fluminense (UFF) 

 

DSc. Priscila Engiel (priscila@dheka.com.br) 
Dheka - Consultoria em Gestão de Processos & Colaboração 

 

 

  

mailto:caiosarmento@id.uff.br
mailto:pedrolohmann@id.uff.br
mailto:andrea@ic.uff.br
mailto:priscila@dheka.com.br
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APÊNDICE II - FORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DO PARTICIPANTE 

O formulário de caracterização do participante busca identificar os perfis dos membros da 

empresa participante que farão parte deste estudo. 

Investigação sobre a Aplicação do Método APRUMO 

 

Formulário de Caracterização 

Nome:  

Código do Participante:  

 

1. Nível Acadêmico 

 

(  ) Ensino Fundamental 

(  ) Ensino Médio 

(  ) Ensino Superior 

(  ) Mestrado/ Pós Graduação/ Doutorado 

 

2. Experiência Profissional 

Por favor, indique o seu grau de experiência nas áreas de conhecimento a seguir, com base na escala 

indicada. 

a) Modelagem de Processos 

(  ) Nenhum (nunca participou de atividades deste tipo)  

(  ) Estudei em aula ou em livro (possui conhecimento teórico apenas) 

(  ) Pratiquei em projetos em sala de aula (possui conhecimento teórico aplicado           apenas no 

contexto acadêmico) 

(  ) Usei em projetos pessoais (possui conhecimento teórico somado de experiências práticas 

individuais) 

(  ) Usei em poucos projetos na indústria (possui conhecimento teórico somado de poucas 

experiências práticas reais) 

(  ) Usei em muitos projetos na indústria (possui conhecimento teórico somado de muitas experiências 

práticas reais) 

Meses de Experiência: ____________                    

b) Metodologias Ágeis 

(  ) Nenhum (nunca participou de atividades deste tipo) 

(  ) Estudei em aula ou em livro (possui conhecimento teórico apenas) 

(  ) Pratiquei em projetos em sala de aula (possui conhecimento teórico aplicado apenas no contexto 

acadêmico) 
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(  ) Usei em projetos pessoais (possui conhecimento teórico somado de experiências práticas 

individuais) 

(  ) Usei em poucos projetos na indústria (possui conhecimento teórico somado de poucas 

experiências práticas reais) 

(  ) Usei em muitos projetos na indústria (possui conhecimento teórico somado de muitas experiências 

práticas reais) 

Meses de Experiência: ____________     

c) Ferramentas de Modelagem de Processos 

(  ) Eu não tenho familiaridade com este tipo de ferramenta 

(  ) Eu tenho alguma familiaridade com este tipo de ferramenta 

(  ) Eu tenho muita familiaridade com este tipo de ferramenta 

 

Muito obrigado por sua participação! 

Caio Sarmento Marinho Vieira - Aluno na Universidade Federal Fluminense (UFF) 

Pedro Alfradique Lohmann - Aluno na Universidade Federal Fluminense (UFF) 

Profa. Andréa Magalhães Magdaleno  -  Instituto de Computação (IC) - Universidade Federal 
Fluminense (UFF) 

DSc., Priscila Engiel  - Dheka - Consultoria em Gestão de Processos & Colaboração 
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APÊNDICE III - QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO ESTUDO 

O questionário de avaliação do estudo deve ser entregue na última parte do estudo, e tem como 

objetivo coletar as percepções e considerações sobre o estudo realizado. 

Investigação sobre a Aplicação do Método (Nome do Método) 

 

Questionário de Avaliação do Estudo 

Grupo:  
Código do Participante:  

 

Prezado(a) participante,  

Esta é a última parte do estudo. O objetivo deste questionário é obter informações adicionais e a 

sua percepção sobre o estudo, a partir das respostas às questões listadas a seguir: 

 

1) Você ficou satisfeito com o resultado final da modelagem dos processos com o método 

proposto? 

 

(   ) Sim 

(   ) Parcialmente 

(   ) Não 

 

Comentários: 

 

2) Os processos modelados refletiram a realidade da empresa? 

 

(   ) Sim 

(   ) Parcialmente 

(   ) Não 

 

Comentários: 

 

3) O método proposto atendeu a todas as demandas acordadas inicialmente? 

 

(   ) Sim 

(   ) Parcialmente 

(   ) Não 

 

Comentários: 
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4) Foi fácil entender a dinâmica do método? 

 

(   ) Sim 

(   ) Parcialmente 

(   ) Não 

 

Comentários: 

 

 

5) A empresa usará, de fato, os modelos dos processos desenvolvidos no método? 

 

(   ) Sim 

(   ) Parcialmente 

(   ) Não 

 

Comentários: 

 

6) Algum membro da empresa que não participou do estudo, deveria ter participado? 

 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

Comentários: 

 

7) Qual o grau de dificuldade na realização das tarefas colaborativas propostas no método? 

 

(   ) A execução das tarefas foi muito difícil 

(   ) A execução das tarefas foi difícil 

(   ) A execução das tarefas foi fácil 

(   ) A execução das tarefas foi muito fácil 

 

Comentários: 

 

 

8) Qual a maior dificuldade encontrada na realização das tarefas colaborativas? 
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Comentários: 

 

9) As mudanças sugeridas (melhorias) agregaram valor ao negócio? 

 

(   ) Sim 

(   ) Parcialmente 

(   ) Não 

 

Comentários: 

 

10) De acordo com sua opinião, liste os aspectos positivos da utilização do método. 

 

Comentários: 

 

11) De acordo com sua opinião, liste os aspectos negativos da utilização do método. 

 

Comentários: 

 

12) Você possui alguma sugestão para melhoria no método? Em caso positivo, por favor, 

especifique-a(s).  

 

( ) Sim ( ) Não 

 

Comentários: 

 

13) Este espaço é reservado para quaisquer comentários adicionais (dificuldades, críticas e/ou 

sugestões) a respeito do estudo executado. Contamos com sua contribuição para que o 

trabalho seja aprimorado.  

 

Comentários: 

 

Novamente, gostaríamos de agradecer pela sua disponibilidade e participação neste estudo. 

Caio Sarmento Marinho Vieira - Aluno na Universidade Federal Fluminense (UFF) 
Pedro Alfradique Lohmann - Aluno na Universidade Federal Fluminense (UFF) 

Profa. Andréa Magalhães Magdaleno  - Instituto de Computação (IC) - Universidade Federal 

Fluminense (UFF) 

DSc., Priscila Engiel  - Dheka - Consultoria em Gestão de Processos & Colaboração 
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APÊNDICE IV - MODELOS DE PROCESSOS GERADOS 

Os modelos dos processos foram gerados na fase 4 do método APRUMO. Por questões de 

visualização, todos os modelos de processos também estão disponíveis no link: 

https://bit.ly/2mtxeJI. A seguir serão exibidos todos estes diagramas: 

 

Figura A-1 - Modelagem do processo “Negociar Projeto” 

https://bit.ly/2mtxeJI


102 
 

 

 

 

Figura A-2 - Modelagem do processo “Negociar Projeto” (Subprocesso “Analisar Projeto”) 
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 Figura A-3 – Modelagem do processo “Gerenciar Projeto” 
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Figura A-4 – Modelagem do processo “Planejar Treinamento” 
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Figura A-5 - Modelagem do processo “Planejar Treinamento”(Subprocesso “Contratar Treinamento Externo”) 
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Figura A-6 – Modelagem do processo “Conduzir Treinamento” 
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Figura A-7 - Modelagem do processo “Conduzir Treinamento” (Subprocesso “Coordenar Aulas do 

Treinamento”) 
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Figura A-8 – Modelagem do processo “Conduzir Projeto Final” 
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Figura A-9 – Modelagem do processo “Definir Candidatos Aprovados” 
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Figura A-10 – Modelagem do processo “Definir Times de Projetos” 
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Figura A-11 - Modelagem do processo “Definir Times de Projetos” (Subprocesso “Validar Times de Projetos“) 
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APÊNDICE V – CADEIA DE VALOR DA ORGANIZAÇÃO 

A seguir é apresentada a cadeia de valor da IN Junior, criada durante a aplicação do APRUMO:  

 

Figura B-1– Cadeia de Valor da IN Junior 
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APÊNDICE VI – FICHAS DE PROCESSOS GERADAS 

A seguir são apresentadas as Fichas de Processo desenvolvidas na fase 1 do método 

APRUMO: 

 

 

Figura C-1 – Ficha do Processo “Definir Layout do Projeto” 
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Figura C-2 – Ficha do Processo “Negociar Projeto” 

 

 

Figura C-3- Ficha do Processo "Gerenciar Projeto" 
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Figura C-4 – Ficha do Processo “Realizar Treinamento” 

 

 

Figura C-5- Ficha do Processo "Definir Time de Projetos" 


