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RESUMO 

 

O presente estudo adota uma estrutura metodológica baseada em etapas distintas e 

distribuídas em duas vertentes: uma teórica e outra empírica, que se inter-relacionam para 

alcançar os objetivos propostos. A teoria está fundamentada por meio de uma revisão 

bibliográfica, identificando conceitos e contextualização histórica dos temas: gestão de 

processos de negócio e sustentabilidade corporativa; e a empírica está fundamentada na 

investigação do processo de certificação da gestão ambiental (ISO 14001), de uma instituição 

pública na área de saúde e tecnologia. Como resultado dessas análises, está sendo proposto 

um modelo de gestão utilizando-se das conjunturas de: recursos humanos, técnicos, culturais, 

estratégicos, de relacionamento e metodológico, confrontados com os fatores críticos de 

sustentabilidade, usando o ciclo BPM – Business Process Management - como o caminho 

para o atendimento das exigências da sustentabilidade. Busca-se com este estudo a 

contribuição, a formulação e implantação de estratégias organizacionais em seu planejamento, 

bem com a contribuição para o aumento do nível de conhecimento dos conceitos e práticas de 

“BPM verde”. Por fim, recomenda-se que este modelo seja mais explorado pelas organizações 

para que futuramente possa subsidiar estudos mais aprofundados na área acadêmica. 

 

 

Palavras-chave: Gerenciamento de processos de negócio, BPM; Sustentabilidade Corporativa; 

Green BPM. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The presented study adopts a methodological structure based on different stages and divided 

into two parts: a theoretical and other empirical, that interrelate to achieve the proposed goals. 

The theory is supported by a bibliographic review, identifying concepts and historical 

contextualization of the themes: management of business processes and corporate 

sustainability; and empirical research is based on the certification of environmental 

management process (ISO 14001), a public institution in the field of health and technology. 

As a result of this analysis, it is proposed a management model using the junctures of: human 

resources, technical, cultural, strategical, relational and methodological, faced with the critical 

factors of sustainability, using the BPM cycle - Business Process Management - as the way to 

meet the requirements of sustainability. Seeking with this study the contribution, the 

formulation and implementation of organizational strategies in their planning, as well as the 

contribution to the increase in the level of knowledge of concepts and practices of "green 

BPM". Finally, it is recommended that this model be further explored by the organizations 

that can subsidize further studies in the academic area. 

 

 

Keywords: Management of business processes, BPM; Corporative Sustainability; 

Green BPM. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

1.1 Situação-problema 

Grandes catástrofes ambientais têm gerado preocupações e expectativas entre os 

cidadãos, consumidores, governo e investidores sobre o impacto da atividade econômica no 

desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, as organizações têm dado importância as práticas 

de sustentabilidade sem que isso afete sua saúde financeira no mercado de trabalho. 

(Zamcopé, 2012). 

Para retratar a atual situação, o assunto abordado nessa dissertação refere-se a dois 

temas que, juntos, estão sendo alvo de muitos estudos e pesquisas. De um lado está a Gestão 

por Processos de Negócio, também conhecido como BPM (Business Process Management), 

por meio de autores renomados como Porter e Davenport e do outro está a Sustentabilidade 

Corporativa, através de autores como Jamali, Carter e Rogers. 

A Associação Internacional de Profissionais de BPM (2009, p.40), conceitua o 

gerenciamento de negócios da seguinte forma: 

 

Gerenciamento de processos de negócio é uma disciplina gerencial que 

integra estratégias e objetivos de uma organização com expectativas e 

necessidades de clientes, por meio do foco em processos ponta a ponta. BPM 

engloba estratégias, objetivos, cultura, estruturas organizacionais, papéis, 

políticas, métodos e tecnologias para analisar, desenhar, implementar, 

gerenciar desempenho, transformar e estabelecer a governança de processos.  

 

Assim como o BPM, o conceito de sustentabilidade corporativa também tem ganhado 

importância no cenário mundial e tornou-se um dos grandes desafios da sociedade atual, 

devido à exposição dos impactos ambientais nas últimas décadas. Mas para falar de 

sustentabilidade coorporativa, deve-se voltar mais no tempo e entender que esse conceito foi 

iniciado na década de 80 e desenvolvido ao longo dos anos quando surgiu o termo 

desenvolvimento sustentável. 
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Segundo a WCED (1987), conhecida também como Comissão de Brundtland, o 

conceito de desenvolvimento sustentável começou a tomar forma a partir da publicação do 

Relatório de Brundtland1, onde afirma: 

 

O desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas 

próprias necessidades. 

 

Com o passar dos anos, alguns pesquisadores como Vom, Seidel e Recker iniciaram 

esforços para desenvolver uma nova abordagem, chamando-a de Green BPM, mas ainda não 

foi estabelecido de fato um grande modelo que abrangesse todos os movimentos necessários 

para o aumento das responsabilidades das organizações. Acredita-se que esse desafio pode ser 

facilitado pela gestão da sustentabilidade através de processos de negócios sistematizados. 

Mudanças muito significativas e de extrema relevância são difíceis de implementar e, 

portanto, o tratamento da sustentabilidade através da Gestão de Processos de Negócios é uma 

abordagem em potencial que esta disciplina permite alcançar visando mudanças estratégicas, 

organizacionais e de processos, através da modelagem, redesenho, medição e a 

retroalimentação sustentável. 

Esse estudo visa concluir que há sinergia entre os temas BPM e sustentabilidade, 

gerando um novo conceito de Green BPM, compatibilizando os processos de negócio e seu 

real desempenho sustentável, vislumbrando a melhoria contínua com foco na sustentabilidade. 

Sistematizar e identificar os pontos de integração, a partir de uma classificação, 

contribui para a aproximação desses temas que possuem relevância e muitas oportunidades de 

colaboração, como por exemplo, a integração da sustentabilidade corporativa em uma 

abordagem de gestão empresarial. Acredita-se que essa aproximação possa contribuir tanto 

para melhoria da sustentabilidade do negócio quanto para melhoria da qualidade social e do 

meio ambiente. 

Assim, a pergunta-chave que resume a intenção de pesquisa é: 

                                                 
1 O Relatório, elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, faz 

parte de uma série de iniciativas, anteriores à Agenda 21, as quais reafirmam uma visão crítica do modelo de 

desenvolvimento adaptado pelos países industrializados e reproduzido pelas nações em desenvolvimento, e que 

ressaltam os riscos do uso excessivo dos recursos naturais sem considerar a capacidade de suporte dos 

ecossistemas. O relatório aponta para a incompatibilidade entre desenvolvimento sustentável e os padrões de 

produção e consumo vigentes. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Agenda_21
https://pt.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ecossistemas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_sustent%C3%A1vel
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Como o gerenciamento por processos tem contribuído para as exigências da 

sustentabilidade corporativa em uma abordagem de gestão empresarial ou pública? A 

pesquisa foi desenvolvida através de uma instituição pública na área de saúde e tecnologia 

que implementou a certificação ISO 14001 em sua unidade. 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo desta pesquisa é propor um modelo de gestão de gerenciamento de 

processos com ênfase na sustentabilidade em uma instituição pública na área de saúde e 

tecnologia, consolidando as capacidades do BPM com os fatores críticos de sustentabilidade 

corporativa.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar conceitos, contextualização histórica e características dos temas abordados; 

 Apresentar modelos de referência para a avaliação ambiental e identificar na 

certificação ISO 14001 as exigências de processos para a sustentabilidade; 

 Revelar a integração do BPM e a sustentabilidade corporativa, gerando o conceito de 

Green BPM; e 

 Apresentar quadro das capacidades do BPM alinhados aos fatores críticos da 

sustentabilidade; e 

 Realizar diagnóstico da implementação da certificação ISO 14001 de uma instituição 

pública na área de saúde e tecnologia. 

1.3 Questões complementares para atendimento aos objetivos específicos 

Essa pesquisa está orientada para questões de responsabilidade social, principalmente 

no que tange ao comprometimento voluntário das organizações quanto a preservação do meio 

ambiente, especificamente estabelecidas dentro de um ambiente de trabalho.  

Com os objetivos específicos definidos, fez-se necessário alguns questionamentos 

complementares com o propósito de alinhar a pesquisa empírica com a pesquisa técnico-

científica. Essas perguntas servem para entender como se deu todo o processo de certificação 
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de gestão ambiental da instituição pesquisada, através de um questionário estruturado e 

fechado com o interesse atender os objetivos, conforme item anterior. Por exemplo: 

 Entender como o projeto de certificação foi visto por seus colaboradores, bem 

como os pontos relevantes sustentáveis podem ajudar na realização do diagnóstico 

da instituição pesquisada.  

 Saber se a técnica utilizada para identificação dos processos de trabalho na 

certificação ambiental pode contribuir na integração do BPM e a sustentabilidade 

corporativa 

 Distinguir se os fundamentos para a inserção da “cultura verde” em uma instituição 

podem deduzir modelos de referência de gestão ambiental. 

 Saber sobre sistemas de incentivo, perfil individual do colaborador e formas de 

capacitação durante a condução da certificação podem contribuir na construção de 

um quadro onde possa inserir fatores de sustentabilidade em segmentações de 

processos definidos. 

Essas são algumas perguntas que foram respondidas pelos colaboradores, conforme 

questionário estruturado, que contribuiu para o desenvolvimento de um modelo de gestão, 

onde une a preparação de uma organização para o seu fortalecimento institucional com foco 

nos valores, conscientização e práticas sustentáveis. 

1.4 Justificativa 

Vários autores como Porter e Davenport, construíram trabalhos com o intuito de 

fornecer uma visão holística do desenvolvimento e evolução dos processos de negócio. Por 

outro lado, a sustentabilidade corporativa é um novo formato onde a indústria ou as grandes 

empresas se preocupam com os produtos produzidos, dando um tratamento especial ao lixo 

gerado sem comprometer o planeta, as gerações futuras, seu desempenho econômico, social e 

ambiental. 

Entretanto, o desafio reside na efetivação da sustentabilidade corporativa que pode ser 

viabilizada através dos processos de negócios sistematizados. 

Portanto, a pesquisa apresentada, tem a intenção de promover a formação do 

conhecimento como estrutura essencial na transformação da realidade acadêmica e a forma 

como o pesquisador deve utilizar métodos disponíveis para elaborar seus projetos científicos, 

além de contribuir para o acervo acadêmico, já que houve uma carência na quantidade de 

trabalhos publicados com relevância a esta pesquisa.  
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1.5 Estrutura Metodológica do Estudo 

Para Gray (2012), harmonicamente, existem duas maneiras de explorar um tema de 

pesquisa: a primeira delas é por meio da revisão da literatura, onde o pesquisador procura 

embasar-se nas convicções dos autores e explorar seus fundamentos, a outra sai diretamente 

da estação de trabalho em busca de comparações dos dados observáveis com a teoria. Nesse 

último, o pesquisador age como uma espécie de consultor interno da pesquisa.  

Nesse sentido, o estudo adota uma estrutura metodológica, desenvolvida por Araújo 

(2011) e adaptada para este estudo no qual foi baseada em etapas distintas e distribuídas em 

duas vertentes: uma teórica e outra empírica, que se inter-relacionam para alcançar os 

objetivos propostos, conforme ilustrado na figura 01, a seguir. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Estrutura Metodológica do Estudo 

Fonte: Adaptado de Araújo (2011) 

Proposta de Modelo 

de Gestão 

Conclusões 

Relaciona 
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Continuando a lógica construída inicialmente, a revisão da literatura busca dar 

embasamento teórico que sustente os temas pesquisados, assim na vertente teórica o 

gerenciamento de processos de negócio se alinha sustentabilidade corporativa resultando numa 

política de gerenciamento de processos de negócio sustentável - Green BPM, onde descreve uma 

nova classe de tecnologias que readapta os conceitos existentes nos processos de negócio para 

permitir a concepção, execução e monitoramento com foco nas diretrizes de sustentabilidade. 

A vertente teórica propõe-se, ainda, fornecer elementos para consubstanciar a vertente empírica 

do estudo. 

 

1.6 Delimitação do Estudo 

A pesquisa ficou restrita a um estudo de caso a qual foi desenvolvida e implementada 

a certificação ISO 14001 pela coordenação de qualidade de uma instituição pública na área de 

saúde e tecnologia onde foram usadas as técnicas de BPM, objetivando identificar a 

convergência2 dos temas. 

 

1.7 Organização do Estudo 

A introdução, capítulo 1 (hum) deste trabalho, tem por objetivo contextualizar a área 

temática e o problema específico a ser estudado apresentando a situação problema, os 

objetivos desta pesquisa e suas delimitações, a justificativa para sua realização e por fim, a 

estrutura metodológica a ser aplicada no estudo.  

O capítulo dois apresenta a revisão da literatura, iniciando primeiramente com o 

levantamento bibliométrico e o quantitativo do material coletado na base CAPES, depois 

descreve com base referencial doutrinário sobre os temas tratados neste trabalho: Business 

Process Management (BPM), Sustentabilidade Corporativa, gerando o chamado Green BPM. 

O capítulo três descreve a metodologia de desenvolvimento da pesquisa conforme sua 

classificação e técnica de coleta de dados, seguido do questionário aplicado. Apresenta 

também as características do estudo de caso demostrando os procedimentos de análise e 

tratamento das respostas. 

O capítulo quatro apresenta o panorama geral das entrevistas realizadas e os resultados 

individuais de cada bloco de capacidade do BPM, contribuindo assim para uma proposta de 

modelo de gestão de processos sistematizados com ênfase na sustentabilidade corporativa. 

                                                 
2 Convergentes no sentido de mostrar que a gestão por processos contribui para a aproximação das 

exigências da sustentabilidade corporativa. 
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E, finalmente, o quinto e último capítulo apresenta as conclusões do estudo e as 

recomendações para futuras pesquisas.
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CAPÍTULO 2 –REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 BUSINESS PROCESS MANAGEMENT (BPM) 

2.1.1 Contextualização Histórica 

Segundo Smith e Fingar (2003), a gestão por processos não é conceito inteiramente 

novo para a maioria das organizações. Entretanto, houve mudanças consideráveis ao longo 

dos anos na forma como hoje é compreendido. 

A formação do BPM, atualmente, é o resultado de mudanças significativas nos 

processos de negócio no que diz respeito à: metodologias de desenvolvimento da organização, 

evolução da tecnologia, controles de desempenho dos processos e estabelecimento de padrões. 

É possível dizer que o crescimento dos negócios tenha sido causado pela consolidação e pela 

produção global nas últimas décadas. 

Para um melhor entendimento dessa evolução, os processos de negócio foram 

divididos em três grandes ondas até formar o “Gerenciamento de Processos de Negócio”, 

conforme figura 02. 

 

 

 

 

Nas décadas de 60 e 70 com a entrada da tecnologia no mundo, formou-se a primeira 

onda de orientação ao processo. As empresas internacionais, destacadamente as organizações 

japonesas criaram a produção enxuta ou como popularmente conhecido, o Just in Time (JIT). 

Esse novo método de trabalho, encabeçado por Ohno (1997), permitiu a redução de estoques e 

1ª Onda 

JIT 

Anos 60 e 70 

Foco na Gestão da Qualidade 

Melhoria de processos 

2ª Onda 

TQM 

Anos 80 e 90 

Foco nas Melhores Práticas 

Redesenho de Processos 

3ª Onda 

BPM 

Anos 2000 + 

Foco nos Negócios Globais 

Métodos BPM 

Figura 2 – As 3 ondas de orientação a processos 

Fonte: Adaptado de Smith e Fingar (2003) 
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custos decorrentes, produzindo somente sob demanda, tornando-as consequentemente, mais 

competitivas, fruto de programas de melhoria da qualidade e redução de defeitos. 

Ao final de década de 80 e início dos anos 90 formou-se a segunda onda de orientação 

a processos quando fora desenvolvido o conceito da Gestão da Qualidade Total ou TQM 

como conhecido mundialmente. O conceito de TQM foi desenvolvido por consultores norte 

americanos como Deming, Juran, Crosby e Feigenbaum, e japoneses como Ishikawa e 

Taguchi. Um grande efeito desse modelo foi a ascensão da Toyota, superando o modelo 

fordismo, instituindo o famoso “Trial and Error”, onde o mesmo erro nunca poderia se 

repetir, além de outros princípios básicos não menos importantes. 

A terceira onda iniciou em meados da década de 90 com a formação do conceito de 

BPM e vem se desenvolvendo até hoje. A tecnologia, que era coadjuvante nas duas primeiras 

ondas, agora é o grande facilitador do processo, além disso a empresa, como um sistema, 

tornou-se mais importante do que suas partes individuais. 

 

2.1.2 Conceito de Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM) 

Primeiramente, é importante salientar que os termos Gestão e Gerenciamento são 

frequentemente utilizados como sinônimos. Porém, De Sordi (2005) destaca que enquanto o 

gerenciamento é restritivo às funções de controle e monitoramento dos recursos o outro tem 

um significado mais abrangente, envolvendo todas as etapas de evolução dos mesmos 

recursos num processo. 

Com o propósito de uma melhor compreensão, será adotado neste estudo o termo 

gerenciamento de processos de negócio com o sentido holístico, compreendendo a 

coordenação de todas as fases pelas quais os recursos envolvidos perpassam pelos processos, 

uma vez que é o termo mais consagrado na literatura e em trabalhos acadêmicos de língua 

portuguesa. 

A partir desse entendimento, alguns autores renomados buscam definir o conceito de 

gerenciamento de processos de negócio. Por exemplo: Para Davenport (1994), o BPM é o 

gerenciamento de um conjunto estruturado e dimensionado de atividades de trabalho, com 

começo e fim, e com insumos e produtos claramente especificados para um cliente ou 

mercado em particular. 

Harrington (1993) entende que o BPM é a coordenação de um grupo de tarefas 

interligadas logicamente e que utilizam os recursos da organização para geração de resultados 

predefinidos, visando apoiar os objetivos da empresa. 
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Spanyi (2003) diz que o gerenciamento de processos de negócio compreende a 

definição, o aperfeiçoamento e a administração dos processos de trabalho de uma 

organização, desde o seu início até o seu final, envolvendo todos os departamentos e fases, até 

mesmo parceiros e terceiros, com o apoio colaborativo e deliberado da tecnologia, a fim de 

alcançar três pontos de importância crucial para uma empresa dirigida ao cliente e baseada no 

desempenho: Clareza na direção estratégica, alinhamento dos recursos da organização; e a 

crescente disciplina nas operações diárias. 

Mas para Smith e Fingar (2003), o BPM é uma síntese entre a representação de 

processos e as tecnologias de colaboração, que promove a remoção dos obstáculos que 

bloqueiam a execução dos objetivos organizacionais. 

O Gerenciamento de processos, segundo Trkman (2010) pode ser entendida como 

todos os esforços de uma organização em analisar e, continuamente, melhorar suas atividades 

fundamentais. 

De uma maneira mais simplista a American Produtivicty & Quality Center (APQC), 

entende o BPM como o gerenciamento de workflow em uma organização. 

Contudo o BPM para os autores é uma espécie de convergência evolutiva das teorias 

da administração, como: just in time, qualidade total, reengenharia, six sigma etc. 

 

2.1.3 Categorias de processos 

Os processos de negócio alinhados a uma estrutura organizacional podem ser 

classificados em três grandes categorias, segundo a ABPMP (2009): 

Processos de Gestão: são processos ligados à estratégia da organização, definidos e 

estabelecidos pela sua governança. Estão diretamente relacionados à formulação de políticas e 

diretrizes com o objetivo de concretizar as metas projetadas. Também refere-se ao 

estabelecimento de indicadores de desempenho e às formas de avaliação dos resultados 

atingidos interna e externamente à organização. Exemplos: planejamento estratégico, gestão 

por processos e gestão do conhecimento. 

Processos Finalísticos: são processos ligados à essência de funcionamento da 

organização, ou melhor, ao motivo de sua existência. Caracterizam a sua atuação e recebem 

apoio de outros processos internos, gerando um produto ou serviço para o cliente interno ou a 

sociedade. 

Processos de Apoio: são processos essenciais de suporte para a gestão efetiva da 

organização. Estão diretamente relacionados à gestão dos recursos necessários ao 
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desenvolvimento de todos os processos da instituição. Exemplos: Capacitação de pessoas, 

Aquisição de Bens e Serviços, Planejamento Orçamentário. 

A figura 03, ilustra a categorização de processos. 

 

 

Figura 3 – Categorização de processos 

Fonte: Adaptado do LES - Laboratório de Engenharia de Software da PUC/ RJ (2015) 

 

2.1.4 Hierarquia de processos 

O contexto organizacional contemporâneo é complexo, dinâmico e relacional. Para 

lidar com essa realidade, as inovações gerenciais são imperativas e devem corresponder às 

expectativas do ambiente por flexibilidade, agilidade e por interações. Dessa forma, gerir as 

organizações seguindo as premissas de modelos tradicionais não é mais garantia de alto 

desempenho. Novos modelos e instrumentos de representação da realidade organizacional são 

necessários para auxiliar na tomada de decisão. 

Harrington (1993) entende que a Gestão de Processos pode ser vista como alternativa 

aos modelos tradicionais, mais especificamente, como o modelo que se consolida na 

atualidade. Esta Gestão traduz a organização em fluxos contínuos de trabalho e cooperação 

entre grupos/ equipes de operação. Assim, se afasta da visão estática da organização 

tradicional orientada a estoques e à concentração de responsabilidades e autoridade. O 

instrumental tecnológico de gestão, nesse caso, preconiza o mapeamento de processos para 

representar graficamente a realidade operacional.  
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Portanto, hierarquicamente, os processos podem ser apresentados conforme figura 04. 

 

 

Figura 4 – Hierarquia de processos 

Fonte: Adaptado do LES - Laboratório de Engenharia de Software da PUC/ RJ (2015) 

 

Cadeia de Valor: Conjunto de macroprocessos inter-relacionados que criam valor 

para o cliente, segmentado em um conjunto de macroprocessos finalísticos, de sustentação aos 

processos primários, de suporte aos processos finalísticos, e governança. Os macroprocessos 

finalísticos e de sustentação aos processos primários são aquelas relacionadas à produção de 

serviços vinculados à missão da organização e à logística de entrega destes serviços. Os 

macroprocessos de suporte dizem respeito à gestão de recursos e de infraestrutura para a 

produção dos serviços. E os macroprocessos de governança dizem respeito às diretrizes e 

metas estratégicas oriundas da alta administração. (Porter, 1991).  

Macroprocesso: Conjunto de processos por meio dos quais a organização cumpre a 

sua missão, implementa suas estratégias, gerando valor ao seu usuário final. Geralmente 

envolve mais de uma função organizacional cuja operação tem impacto significativo no modo 

como a organização funciona. (Motta, 1995). 

Processo: Consiste num grupo de subprocessos interligados logicamente, que utilizam 

recursos da organização para gerar resultados. São operações de alta complexidade, visando 

cumprir um objetivo organizacional específico, de acordo com entendimentos de Davemport 

(1994).  
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Subprocessos: Consiste num conjunto definido de atividades operacionais sequenciais 

e independentes, necessárias e suficientes para a execução de cada processo da organização, 

conforme o conceito definido pelo Guia3 BPM CBOK.  

Atividades: É a sequência lógica de tarefas que promovem a transformação de 

insumos em serviços ou bens intermediários. Uma atividade, necessariamente, promove a 

agregação de valor. Isso significa que o insumo de entrada é diferente do insumo de saída. 

Esse conceito de atividade faz com que os fluxos sejam mais concisos, o que facilita a leitura 

feita no sistema de suporte. (Motta, 1995). 

Tarefas: Nível mais detalhado das atividades, é um conjunto de trabalhos a serem 

executados, envolvendo rotina e prazo determinado, corresponde a um nível imediatamente 

inferior ao de uma atividade, segundo o guia BPM CBOK. 

 

2.1.5 Ciclo de Gerenciamento de Processos de Negócio 

O ciclo BPM, de acordo com a ABPMP (2009), é caracterizado como um ciclo 

contínuo de ações integradas de gestão por processos que pode ser sumarizada por um 

conjunto gradual e interativo de atividades que incluem: (1) Planejamento e estratégia; (2) 

Análise; (3) Desenho e Modelagem; (4) Identificação de melhorias; (5) Implementação; e (6) 

Controle e monitoramento. A Figura 05 ilustra o ciclo BPM. 

 

 

                                                 
3 O BPM CBOK (Business Process Management Common Book of Knowledge) é um guia para 

gerenciamento de processos de negócio que reúne o conhecimento fundamental aos profissionais que atuam em 

iniciativas de Gestão por Processos. 

Figura 5 – Ciclo BPM 

Fonte: Adaptado de ABPMP CBOK (2009) 
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Conceitos fundamentais do ciclo BPM, segundo ABPMP CBOK (2003): 

 Estratégia e Planejamento dos Processos: O planejamento é a primeira etapa do 

ciclo BPM na qual deve-se concentrar todas as estratégias e as ações futuras da instituição, 

alinhando os objetivos estratégicos com os processos identificados. Para isso, um plano deve 

ser desenvolvido fornecendo recursos e estrutura de processos, conforme prevê o guia 

ABPMP. Além disso, são identificados e designados papéis e responsabilidades 

organizacionais associados ao gerenciamento de processos, aspectos relacionados a metas, 

expectativas de desempenho e metodologias. 

 Análise de Processos: A segunda fase tem por objetivo diagnosticar os processos 

atuais da organização no contexto das metas e objetivos desejados. Neste momento, reúnem-

se informações vindas do planejamento estratégico, da cadeia de valor, dos pontos de atenção 

e desempenho relevantes aos processos, e das influências externas que possam de alguma 

forma contribuir ou dificultar o ambiente, bem como outros fatores que possam alterar o 

cotidiano organizacional, a fim de compreender os processos no seu escopo como um todo. A 

análise de processos incorpora algumas técnicas e metodologias com o intuito de facilitar e 

padronizar as tarefas dos participantes. Dentre as técnicas conhecidas, as mais usadas são: 

Brainstorming, Grupo de Trabalho focal, Entrevistas de mapeamento, Cenários, Questionário 

e 5W2H. A técnica a ser empregada é definida pelo setor responsável da organização (ou 

Escritório de Processos) ou a própria metodologia do consultor para entender e documentar 

processos ou reelaborar sua versão. A metodologia de modelagem de processos apresenta em 

detalhes a técnica a ser utilizada no mapeamento. 

 Desenho e Modelagem de Processos: O guia CBOK define o desenho de processo 

como "criação de especificações para processos de negócio novos ou modificados dentro do 

contexto dos objetivos de negócio, objetivos de desempenho de processo, fluxo de trabalho, 

aplicações de negócio, plataformas tecnológicas, recursos de dados, controles financeiros e 

operacionais, e integração com outros processos internos e externos". Já a modelagem de 

processos é definida como "um conjunto de atividades envolvidas na criação de 

representações de um processo de negócio existente ou proposto", tendo por objetivo "criar 

uma representação do processo em uma perspectiva ponta-a-ponta que o descreva de forma 

necessária e suficiente para a tarefa em questão". Alternativamente, chamada de fase de 

"identificação", a modelagem pode ser também definida como "fase onde ocorre a 

representação do processo presente exatamente como o mesmo se apresenta na realidade, 

buscando-se ao máximo não recorrer à redução ou simplificação de qualquer tipo". Segundo 
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esse mesmo guia, a modelagem de processos pode ser executada tanto para o mapeamento dos 

processos atuais como para o mapeamento de propostas de melhoria. Por meio da 

metodologia de modelagem de processos, é possível obter orientações quanto ao uso da 

notação BPMN (Business Process Management Notation) bem como boas práticas de 

modelagem de processos. Associada à modelagem, a documentação dos processos também é 

contemplada pelo trabalho, que fornece um guia indicando informações do processo e das 

atividades do processo a serem especificadas e o modo como devem ser descritas - além de 

prover um modelo para descrição de processos.  

 Identificação de Melhorias nos Processos: na fase de melhoria ou otimização o 

sistema de gerenciamento de processos pode identificar “gargalos” e inconsistências no 

processo, no âmbito global da organização, sugerindo ajustes, com ou sem a intervenção 

humana. A melhoria se apoia fundamentalmente na fase de análise. 

 Implementação dos Processos: fase que tem por objetivo realizar o desenho 

aprovado do processo de negócio na forma de procedimentos e fluxos de trabalho 

documentados, testados e operacionais; prevendo também a elaboração e execução de 

políticas e procedimentos novos ou revisados. Durante essa fase assume-se que as fases de 

análise, modelagem e desenho já foram validadas, então, somente pequenos ajustes devem 

ocorrer durante a implementação.  

 Controle e Monitoramento dos Processos: é de suma importância a contínua 

medição e monitoramento dos processos de negócio, fornecendo informações-chave para os 

gestores ajustarem recursos a fim de atingir os objetivos dos processos. Dessa forma, esta 

etapa avalia o desempenho do processo através de métricas relacionadas às metas e ao valor 

para a organização, podendo resultar em atividades de melhoria, redesenho ou reengenharia. 

Fase esta, também conhecida como “emulação ou simulação", sendo encarregada pela 

estimativa de cálculos e medição, possibilitando um melhor diagnóstico para a realização de 

possíveis mudanças no processo. 

Liu et al. (2009) aprofundaram estudos sobre as principais práticas de processos de 

negócio onde permitem a criação de colaborações dinâmicas e flexíveis nas organizações com 

o objetivo de adaptar-se às condições de mutação periódica ou repentina do mercado 

globalizado. Kohlbacher (2010) evidencia a velocidade nas melhorias das rotinas de trabalho 

a partir dos efeitos da orientação por processo. Alguns indícios deste tema abordados por ele 

são: a evolução da satisfação dos consumidores, o aperfeiçoamento na qualidade da produção, 

a dedução dos custos da produção e, consequentemente, o avanço da performance financeira.   
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Figura 6 - Modelo de Integração do BPM 

Fonte: Smart, Maddern e Maull (2009) 

2.1.6 Modelo de Integração de BPM 

Smart et al. (2009) patentearam um modelo de integração de processos de negócio, 

validado empiricamente, onde exibe o relacionamento de dois componentes: de aplicação e 

conceitual. Conforme figura 6 a seguir, os componentes de aplicação são aqueles listados em 

vertical: estratégia de processo, arquitetura de processo, donos de processo, medição de 

processo e melhoria de processo; onde estão envolvidos pelos componentes conceituais nas 

extremidades do triângulo: gestão consciente de processos, centralidade de processo e gestão 

de macroprocessos. 

 

 

Componentes de aplicação:  

 Estratégia de Processos: Traduz o vínculo entre as vertentes estratégicas e 

operacionais de uma corporação, cujo aspecto fundamental é a interferência dos processos de 

negócio na articulação da capabilidade4 do processo – ser capaz de – em atingir os objetivos 

estratégicos da organização.  

                                                 
4 Capabilidade no sentido de manter a qualidade dos produtos inspecionando-os e testando-os em todas 

as suas operações. Tanto as máquinas como as pessoas podem deteriorar e apresentar defeitos. Á medida que 

uma máquina vai se desgastando, a capabilidade de seu processo pode degradar a ponto de não suportar a 

tolerância especificada. 



29 

 

 Arquitetura de Processos: Permite o mecanismo de coordenação, através de um 

modelo hierárquico, onde a proposta é a mudança e a melhoria dos processos monitoradas 

pela equipe estratégia da organização (Pritchard e Armistead, 1999). 

 Donos de Processos: Monitoramento de toda fase de execução do processo no qual 

é responsável, sendo sua principal finalidade a atuação nas interfaces: de origem, exigindo um 

produto de qualidade, e na entrega, garantindo ao processo seguinte, um produto que atenda 

às necessidades de quem o receber. (Armistead, 1996; Pritchard e Armistead, 1999).  

 Medição de Processos: A medição de processos é parte integral de BPM 

(Armistead, Pritchard 1999; Melan, 1989) e visa aperfeiçoar o desempenho dos processos 

para o atendimento das necessidades dos clientes e para as metas econômicas.  

 Melhoria de Processos: A melhoria de processo é essencial para a realização dos 

benefícios de BPM e também está associada à simulação de processos. 

 

Componentes conceituais: 

 Gestão consciente de processos: Consiste no gerenciamento declarado por 

processos, ou seja, a organização tem conhecimento dos processos de negócio e de como eles 

se relacionam. 

 Gestão de macroprocessos: Esse componente está associado à compreensão da 

totalidade dos processos de negócio.  

 Centralidade do processo: Consiste na orientação por processos como fator de 

sucesso na entrega de valor para o cliente e a organização. 

 

Mccomack et al. (2009), ratifica o modelo de Smart et al. (2009) quando indica as 

consequências de sua aplicação: maior controle dos resultados, previsão de metas de custos e 

desempenho mais precisas, melhor eficiência no alcance dos objetivos e gerenciamento mais 

efetivo para propor inovações.  

Antonucci et al. (2009) relata que, para agregar valor da produção ao cliente final, sob 

ponto de vista de processos, é importante: 

 Analisar, medir e monitorar toda a capacidade do processo produtivo, testando seus 

limites, bem como determinar se os recursos (máquina e humano) conseguem satisfazer a 

demanda exigida;  

 Compreender a necessidade do cliente e tornar o processo flexível para mudanças; 

 Entender a capacidade humana, uma vez que são complexas e distintas. 



30 

 

 

Contudo, analisar, medir e controlar os processos produtivos são fatores críticos de 

sucesso para o gerenciamento da cadeia produtiva. Porém, com a nova demanda da 

sustentabilidade, os gestores estão sendo desafiados a produzir produtos biodegradáveis ou 

reaproveitá-los em sua produção, após o descarte de seus consumidores. Entendimentos estes 

que serão discutidos nos tópicos a seguir. 

2.2 SUSTENTABILIDADE CORPORATIVA 

O conceito de sustentabilidade corporativa está baseado em um novo modelo de gestão 

de negócios, onde está inserida nas dimensões social e ambiental, aliada a boas práticas de 

governança, interferindo a médio e longo prazo na dimensão econômica da organização. 

Para elucidar esse conceito, foi criado o Triple Bottom Line (ou tripé da 

sustentabilidade, resultado econômico-financeiro X resultado social X resultado ambiental), 

conforme representado na figura 07. 

 

 

Figura 7 - Dimensões social, ambiental e econômico (Triple Botton Line) 

Fonte: Sustentarte (2013) 

 

Para Novaes Botta (2013), há um novo entendimento sobre a função social das 

empresas onde passou a ser traduzido em políticas de Responsabilidade Social e Ambiental. 

No entanto, de uns tempos para cá, desde seu surgimento, tais temas foram discutidos de 

forma demasiada em diversos ambientes (acadêmicos, corporativos, governamentais) de 

formas distintas e independentes. 
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2.2.1 Conceito de Sustentabilidade Corporativa 

O conceito de sustentabilidade corporativa ganhou importância nos últimos anos tanto 

na teoria, quanto na prática organizacional, entretanto são poucos os autores que provém o 

conceito de sustentabilidade corporativa (Bansal, 2005; Dyllick e Hockerts, 2002). Em 

contrapartida, há um consenso pragmático de que sustentabilidade corporativa se refere a uma 

estrutura multifacetada que engloba os resultados ambientais, sociais e econômicos de uma 

organização (Hahn e Figge, 2011). Conceitos que serão discutidos a seguir. 

Jamali (2006) argumenta que a inserção do conceito de sustentabilidade corporativa na 

organização é capaz de proporcionar melhor desempenho das pessoas, da produção e da 

gestão, em médio e longo prazo. Entretanto, o maior desafio dessas organizações é alterar sua 

cultura e suas prioridades. 

Carter e Rogers (2008) entendem que a sustentabilidade “é a realização e integração 

transparente e estratégica dos objetivos sociais, econômicos e ambientais da organização em 

uma coordenação sistemática da melhoria do desempenho dos principais processos de negócio 

inter organizacionais no longo prazo, tanto da organização, quanto de sua cadeia de 

suprimentos”. 

Jamali (2006) também sustenta que os modelos de medição de desempenho da 

sustentabilidade organizacional devem integrar o planejamento estratégico da organização 

com as operações realizadas cotidianamente, considerando indicadores das três dimensões da 

sustentabilidade (TBL) e dos processos de negócio.  

Para finalizar, é importante ressaltar que a sustentabilidade corporativa não é 

assistencialismo nem tão pouco uma filantropia, contudo, vai além do cumprimento de regras 

legais (beyound compliance). Implementar seus conceitos é uma aposta no médio e longo 

prazo, influenciando o compromisso ambiental com as gerações futuras. 

 

2.2.2 Certificação ISO 14001 

Considerando o conceito do Triple Bottom Line, esse tipo de certificação é aplicável 

em qualquer tipo de organização e tem potencial para trazer ganhos ambientais para a 

empresa e, consequentemente, ganhos econômicos como por exemplo: a diminuição do 

consumo energia elétrica e o reuso da água, refletem imediatamente na redução das despesas. 

Além do mais, essa certificação pode trazer vantagens competitivas, ou seja, as empresas 

fornecedoras podem ganhar concorrências pelo simples fato de serem certificadas (em alguns 

casos, possuir a certificação é até uma exigência). Segundo King et al. (2005), fornecedores 
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que têm clientes distantes, incluindo estrangeiros, tendem a buscar mais a certificação, pois é 

uma forma de demonstrar esforços de melhoria.  

Esta norma visa orientar a implementação de Sistemas de Gestão Ambiental – SGA - 

nas organizações especificando requisitos e permitindo o desenvolvimento, práticas e metas 

ambientais sustentáveis. É baseada no ciclo PDCA (Plan, Do, Check and Act) e, segundo 

Matthews (2003) se dá a partir dos seguintes processos: 

 Plan - Planejamento – definição da política, impactos e metas ambientais; 

 Do - Execução – implementação, documentação e treinamento do SGA; 

 Check - Verificação – análise de auditorias ambientais e avaliação de desempenho 

ambiental;  

 Act - Ação – condução da melhoria contínua. 

 

Especialistas em gestão ambiental entendem que para a obtenção do certificado é 

necessário o cumprimento das seis etapas abaixo: 

1. Desenvolver uma política ambiental sólida; 

2. Identificar todas as atividades da organização, bem como seus produtos e serviços 

que possuem algum tipo de interação com o meio ambiente; 

3. Identificar os requisitos legais e marcos regulatórios; 

4. Definir as prioridades, objetivos e metas de redução de impactos ambientais; 

5. Alinhar a estrutura organizacional com os objetivos definidos, atribuindo novas 

responsabilidades e desenvolvendo treinamentos específicos; 

6. Acompanhar, monitorar e corrigir o sistema de gestão ambiental – SGA. 

 

A seguir, na figura 08, está apresentada a estrutura da Norma 14001, ressaltando a 

necessidade de as empresas estabelecerem parâmetros para a área ambiental. 
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2.2.3 Modelos de Referência para a Sustentabilidade 

Nesta seção serão abordados dois modelos bem difundidos no meio empresarial, são 

eles: a Eco-eficiência e o relatório de sustentabilidade com ênfase no modelo GRI (Global 

Reporting Iniciative). Em seguida, esses modelos serão compilados quanto à sua contribuição 

para a avaliação ambiental nas organizações. 

 

2.2.3.1 Mensuração da Eco-eficiência 

A Eco-eficiência foi desenvolvida pelo World Business Council for Sustainable 

Development5 (1992), que conceitua o termo da seguinte maneira:  

 

A eco-eficiência é alcançada mediante o fornecimento de bens e serviços a 

preços competitivos que satisfaçam as necessidades humanas e tragam 

qualidade de vida, ao mesmo tempo em que reduz progressivamente o 

impacto ambiental e o consumo de recursos ao longo do ciclo de vida, a um 

nível, no mínimo, equivalente à capacidade de sustentação estimada da 

Terra. 

                                                 
5 O Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD) é uma associação 

mundial de cerca de 200 empresas tratando exclusivamente de negócios e desenvolvimento sustentável 

Figura 8 – Estrutura da Norma ISO 14001 

Fonte: Gestão Ambiental.com (2005) 

1. Objetivos do campo de atuação 

2. Referências normativas 

3. Termos e definições 

 

4.1 Requisitos gerais 

  4.2.1 Aspectos ambientais 

4.2 Política ambiental 4.2.2 Requisitos legais e outros 

     4.2.3 Objetivos, metas e programas 

  4.3 Planejamento 

     4.4.1 Recursos, funções e responsabilidades 

4.4.2 Competência, treinamento e conscientização 

     4.4.3 Comunicação 

4.4 Implementação 4.4.4 Documentação 

4. Requisitos do SGA    4.4.5 Controle de documento 

4.4.6 Controle Operacional 

4.4.7 Preparação e respostas a emergências 

     

  4.5.1 Monitoramento e medição 

4.5.2 Avaliação do atendimento aos requisitos legais 

4.5 Verificação 4.5.3 Não conformidade; ações corretivas e 

preventivas 

  4.5.4 Controle de requisitos 

  4.5.5 Auditoria interna 

 

4.6 Análise pela administração 
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Esse modelo traz consigo uma maneira das empresas atingirem um valor maior com 

menos entradas de materiais e energia e com reduzidas emissões, através da tecnologia e o 

aperfeiçoamento de práticas da cadeia de suprimentos. Também pode ser avaliada para 

objetos de abrangência diferentes como linhas de produção, segmentos de mercado ou na 

administração como um todo. Para isso, utiliza-se de alguns indicadores como: o valor do 

produto ou serviço (volume/ massa, unidades monetárias); a influência ambiental durante a 

produção (consumo de energia, recursos naturais, eventos inesperados e saídas não 

produtivas) e; a influência ambiental durante o uso do produto/ serviço (características do 

produto/ serviço, desperdícios e descartes). 

Contudo, Korhonen (2003) entende que ao estabelecer uma relação entre o valor 

financeiro do produto e seus impactos também se estabelece uma relação de compensação e 

substitutibilidade entre os fatores monetários e ambientais. Outro argumento do mesmo autor 

é que a melhora na eco-eficiência está relacionada a um paradoxo como por exemplo a 

redução dos custos da produção pode acarretar num menor preço do produto final. Reduzindo 

o preço final, a demanda poderá aumentar e consequentemente aumenta-se os custos de 

energia e de outros recursos naturais. Ou seja, uma empresa ser mais eco-eficiente não 

significa que necessariamente que ela esteja num contexto sustentável. 

 

2.2.3.2 Relatório global de sustentabilidade: Global Reporting Initiative - GRI 

A Global Reporting Initiative6, mais conhecido como relatório GRI é o resultado de 

um acordo internacional, criado como uma visão de longo prazo, “multi-steakholder” onde 

pretende-se difundir o guia para a elaboração de relatório de sustentabilidade aplicáveis 

globalmente e voluntariamente, pelas empresas que se importam em prestar informações 

sobre os aspectos econômicos, sociais e ambientais de suas atividades, produtos e serviços. 

Esse relatório deve oferecer uma descrição sensata do desempenho sustentável 

organizacional com informações tanto negativas como positivas. Seu foco principal é o 

                                                 
6 6A Global Reporting Initiative (conhecido como GRI) é uma organização internacional de 

normalização independentes que ajuda as empresas, governos e outras organizações a compreender e comunicar 

os seus impactos sobre questões como as alterações climáticas, direitos humanos e corrupção. Fundada em 1997, 

a GRI é uma organização sem fins lucrativos com o seu Secretariado em Amsterdam, na Holanda. GRI produz 

um dos mais utilizados padrões do mundo para relatórios de sustentabilidade; também conhecida como relatórios 

pegada ecológica, governação social (ESG) relatórios ambientais, triple bottom line (TBL) relatórios e 

responsabilidade social corporativa (CSR) do relatório. 

 



35 

 

acompanhamento dos indicadores com medições transparentes e relevantes estimulando 

possíveis melhoras nos processos de trabalho das empresas. 

Pereira (2005) decorre que é através do uso de indicadores que se revela a avaliação de 

desempenho organizacional e a efetividade de medidas ecoeficientes implementadas. Esses 

indicadores são transformados em índices que possibilitam possíveis comparações com os 

anos anteriores, medindo sobretudo a eficácia e a efetividade das ações de sustentabilidade. 

A Global Reporting Initiative (2006), define uma empresa sustentável da seguinte 

forma: 

 

Uma empresa sustentável é aquela que realiza investimentos adequados aos 

desafios da sustentabilidade, que geram resultados positivos para seus 

negócios e contribuem para o aumento da competitividade responsável das 

áreas onde atuam. É importante destacar que uma atuação assim exige que a 

empresa internamente modifique não só apenas sua forma de atuação, mas 

também passe a incluir a sustentabilidade como um aspecto de sua 

estratégia, por meio de aprendizagem contínua, pesquisa e comentários 

públicos em ciclos regulares, e que reúna também centenas de parceiros num 

processo voluntário multistakeholder e consensual. 

 

Um relatório de sustentabilidade fundamentado nas diretrizes da GRI divulga os 

resultados obtidos dentro do período indicado e dentre outras intenções, pode ser usado como: 

 Padrão de referência (benchmarking) e avaliação de desempenho de 

sustentabilidade com base em toda normatização envolvida; 

 Demonstração do envolvimento e a preocupação da organização com o tema, 

refletida nas expectativas do desenvolvimento sustentável. 

 Comparação de desempenho da organização internamente e com outras 

organizações ao longo do tempo. 

 

2.2.4 Contribuição dos Modelos para a Avaliação Ambiental nas Organizações 

Para Willard (2002, p.67), a principal razão para uma organização adotar estratégias 

sustentáveis é ter mais sucesso nos negócios. Por isso, essa questão deve ser tratada de forma 

pragmática. Ele destaca:  
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A menos que os CEO´s7de empresas de capital aberto possam olhar nos 

olhos dos investidores e explicar o quanto são boas as iniciativas de 

sustentabilidade da companhia, não vão conseguir convencê-los quanto à 

importância da prática desse conceito sem resultados quantificáveis. Os 

líderes precisam basear-se em uma lógica empresarial pragmática para 

defender uma estratégia baseada no triple bottom line. Assim, conquistarão 

credibilidade e legitimarão a gestão baseada no equilíbrio dos aspectos 

econômicos, ambientais e sociais como relevante para o sucesso econômico 

e o retorno financeiro dos acionistas. 

 

A verdade é que na gestão o que não pode ser medido, não pode ser controlado. A 

tendência desse processo vai exigir que as organizações atualizem os modelos de referência 

para a sustentabilidade, para poder contemplar todos os requisitos e em sua integralidade. Os 

modelos atuais utilizados para monitorar ou projetar o impacto da sustentabilidade podem 

produzir dados incoerentes, incompletos ou inexatos. Além disso, está sendo observado que o 

conceito de um modelo sozinho pode levar a otimizações localizadas, portanto, há 

necessidade da ampliação do escopo que é em parte atendido por outros modelos em busca de 

resultados mais expressivos. Contudo, inicia-se uma boa e nova maneira de se pensar e deixar 

para as gerações futuras um ambiente igual ou melhor do que estamos vivendo hoje. 

2.2.5 Dimensões da Sustentabilidade Corporativa 

Quando o assunto é sustentabilidade, os autores entendem que há uma linha comum a 

ser trilhada para o alcance do desenvolvimento econômico corporativo duradouro sem exaurir 

os recursos naturais. Contudo é preciso analisar as oportunidades que aparecem e decidir qual 

o melhor caminho a seguir, já que população global vive um momento delicado onde os 

recursos naturais estão se esgotando aos poucos, porém, numa velocidade absurda, 

consequência da industrialização, aliado ao crescimento explosivo da população terrestre. 

Segundo Sachs (1993) para melhor entender a sustentabilidade em sua plenitude é 

preciso concentrar as atenções para o processo de desenvolvimento a partir de dimensões 

variadas, pilares de sustentação para a conquista da Sustentabilidade, conforme figura 09 e os 

conceitos a seguir. 

                                                 
7CEO é a sigla inglesa de Chief Executive Officer, que significa Diretor Executivo em Português. CEO 

é a pessoa com maior autoridade na hierarquia operacional de uma organização. É o responsável pelas estratégias 

e pela visão da empresa. 
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Sustentabilidade Social: responsabilidade com o bem-estar humano, ou promover a 

cidadania e a melhora na qualidade de vida. É importante e necessário que se busque soluções 

ideais ou mudança de cultura para o descarte do pensamento consumista. 

Sustentabilidade Econômica: responsabilidade, onde segundo critérios econômicos, 

sobressaia a necessidade de geração de emprego e renda aliado ao planejamento 

governamental, com vistas à redução de custos sociais e ambientais de forma a regulamentar o 

fluxo de recursos de maneira mais eficaz. 

Sustentabilidade Ambiental: responsabilidade em busca de um denominador comum 

entre o desenvolvimento e a preservação da natureza. Para tanto, se faz necessário buscar 

constantemente soluções tecnológicas limpas que propiciem dessa forma, uma gestão 

ambiental de modo a reduzir a zero a deterioração dos produtos fabricados. 

Gestão de Riscos Corporativos: responsabilidade no estabelecimento de estratégias 

formuladas para identificar possíveis eventos em potencial capazes de afetar a organização, 

bem como administrar esses riscos por meio da inteligência competitiva, garantindo o 

cumprimento dos objetivos traçados. 

Indicadores de Desempenho para a Sustentabilidade Corporativa: 

responsabilidade no desenvolvimento de indicadores que demonstrem a viabilidade, a 

confiabilidade e a efetividade operacional das organizações para garantir um desempenho 

efetivo nas questões de sustentabilidade. 

Figura 9 - Dimensões da Sustentabilidade Corporativa 

Fonte: Adaptado ao modelo de Sachs (1993) 
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2.2.6 Saúde na Sustentabilidade Corporativa 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (2014), para cada dólar investido em 

saneamento básico é poupado U$ 4,3 em tratamentos médicos. Esse simples dado demonstra 

o hiato entre o impacto da poluição da saúde das pessoas com a qualidade de vida. Por outro 

lado, mostra que a proteção ao meio ambiente e a prevenção de doenças são mais eficazes que 

a suas remediações. 

Atitudes sustentáveis implementadas por empresas têm incentivados seus funcionários 

a mudarem de vida, promovendo a saúde e a sustentabilidade numa só tacada. 

Nascimento (2012), verificou em seu artigo que a França e a Bélgica por exemplo 

criaram programas de incentivo para empresas que estimulam seus funcionários a usarem 

bicicletas em suas rotinas diárias de trabalho, pagando 21 centavos de Euro por quilômetro 

pedalado por pessoa, sendo a contrapartida do governo a dedução desses gastos nos impostos 

devidos. 

Aqui no Brasil, essas atitudes ainda estão embrionárias, porém já existem algumas 

empresas que estimulam essa prática, como por exemplo a SANEPAR – Companhia de 

Saneamento do Paraná que abraçou a ideia criando o programa Ecociclo, onde fora construído 

vestiários e bicicletários, além de periodicamente promover workshops com especialistas, que 

oferecem treinamentos sobre segurança no trânsito, oficinas de conserto e reparo de bikes. 

Atitudes como estas não só promovem a redução de veículos nas ruas bem como a 

diminuição de emissão de gases do efeito estufa, mas também proporciona o incentivo de 

hábitos saudáveis, combate ao sedentarismo até mesmo a socialização entre os colaboradores. 

Outras medidas adotadas que visam a saúde na sustentabilidade são os “trotes 

solidários”, em especial desenvolvido pela Escola Superior de Ciências da Santa Casa de 

Misericórdia de Vitória (EMESCAM-ES), do curso de Biologia Marinha, onde o objetivo é, 

além de integrar os novatos com os veteranos, é também fazer dentre várias iniciativas, 

limpeza das praias escolhidas. 

Aquela história escutada pelas ruas de que a sustentabilidade tem um alto custo de 

investimento e baixo retorno já foi desmistificada pois todos já entendem que o investimento 

inicial aplicado é diluído ao longo do tempo. Para Marina Grossi, presidente executiva da 

CEBDS, “A incorporação dos princípios da sustentabilidade ajuda as empresas a atrair e 

motivar talentos, aumentar a competitividade e a eficiência, reduzir custos, reduzir os riscos, 

influenciar novas opções de investimento e inovações em produtos e serviços” (Grossi, 2015). 
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2.3 GREEN BPM 

Dentre várias maneiras que as empresas podem se utilizar para o alcance da 

sustentabilidade corporativa uma delas é a implementação dos processos de negócio 

ambientalmente sustentáveis. O modelo de BPM é uma ferramenta poderosa capaz de auxiliar 

no processo de transformação de uma empresa comum ou tradicional em uma empresa 

sustentável, cujo principal desafio é encontrar soluções para problemas dessa natureza, em 

que são tratadas mudanças ou fortalecimento da estrutura organizacional, alinhamento com os 

objetivos estratégicos definidos e a melhoria contínua dos processos de trabalho. A figura 10, 

a seguir, simboliza esse tema.  

 

 

Figura 10 - GREEN BPM 

Fonte: Dheka.com (2015) 

 

2.3.1 Aspectos do Green BPM 

Durante a evolução do BPM e a crescente preocupação com os aspectos ambientais 

para as gerações futuras foi criado o conceito Green BPM onde descreve uma nova classe de 

tecnologias que readapta os conceitos existentes nos processos de negócio para permitir a 

concepção, execução e monitoramento com foco nas diretrizes de sustentabilidade. O instinto 

de sobrevivência e a perpetuação da espécie foram fatores predominantes para mudar esse 

cenário de desperdício descontrolado e dejetos despejados sem tratamento. (Brocke et al., 

2012). 

É papel da sustentabilidade oferecer meios para que as organizações possam atingir 

resultados significativos baseados nos seus três pilares fundamentais: ambiental, social e 

econômico. 
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O BPM entra nesse cenário como uma referência para suportar os aspectos de 

Sustentabilidade, já que possui características próprias no entendimento, modelagem, 

melhoria e medição de processos de trabalho. É nessa interseção que o termo Green BPM 

pode atuar, contribuindo com as práticas de BPM nos conceitos essenciais sustentáveis, 

sugerindo uma nova perspectiva para o ciclo de processos de negócio, avaliação e indicadores 

de desempenho e ações estratégicas das organizações. 

 

2.3.2 O Ciclo BPM que Orienta a Sustentabilidade Corporativa 

O Ciclo BPM sugere algumas orientações retro alimentadoras assim como o conceito 

de Green BPM. Dessa forma é viável, não só entender todos os seus mecanismos desses 

temas, mas torná-los complementares. Grandes ideias, grandes inovações, precisam ser postas 

em práticas e são os processos quem gerenciam a melhor forma de isso acontecer.  

Corroborando com esse item, Smith e Fingar (2003), entendem que o ciclo BPM, que 

orienta a sustentabilidade corporativa, é um bom começo para se construir modelos 

sustentáveis de negócio. São eles: 

Estratégia e Planejamento de processos sustentáveis: Ponto inaugural das ações 

estratégicas sustentáveis definidas pelas corporações, seja na missão, na visão, nos valores, 

seja em projetos de responsabilidade social, ou até mesmo no relacionamento com o público 

alvo estratégico. É exatamente nesse momento que vai definir toda a estratégia corporativa e 

se está de fato orientada para a sustentabilidade. O planejamento acompanha o processo 

inteiro, do início ao fim, pois medidas emergenciais poderão ser instaladas no decorrer do 

projeto e isso pode afetar o planejamento inicial. A estratégia sustentável precisa atingir todos 

os níveis da hierarquia, principalmente porque o seu maior desafio é o da mudança cultural da 

organização e do comportamento individual. 

Análise de processos sustentáveis: Um processo é considerado sustentável quando 

seu ciclo é fechado, onde seus mecanismos promovem a manutenção de todo o movimento 

reduzindo ou eliminando pressões ao meio externo. Melhor dizendo, a produção econômica 

afeta as condições sociais e alteram características ambientais e essas transformações causam 

impactos no próprio sistema de produção. Portanto, se criar um processo que não agrida o 

meio externo, certamente será garantido que a vida útil da produção se estenda. 

Desenho e modelagem de processos sustentáveis: Na modelagem de processos, por 

exemplo, é extremamente necessário incluir conceitos relacionados à sustentabilidade, tais 

como destinação do lixo produzido ou o consumo de energia da produção. Isto, por sua vez, 
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permite a análise e melhoria que não consideram somente objetivos econômicos e sociais, 

mas também objetivos ecológicos.  

Melhoria e mudança de processos sustentáveis: O que se propõe é que a melhoria e 

o redesenho de processos contribuam para alcançar os objetivos sustentáveis. Enquanto 

alguns processos podem se tornar mais sustentáveis através de melhorias simples, outros 

requerem um plano consistente que possa ser implementado a longo prazo. Por exemplo, 

inserir nas melhorias, ações como uso de materiais recicláveis, investimento no uso de fontes 

de energia limpa e renovável e a reutilização de sobras de matérias primas. 

Implementação de processo sustentáveis: Atividades sustentáveis precisam 

necessariamente serem implementadas. Para tornar isso uma realidade as organizações devem 

fazer disso um projeto, alocando recursos suficientes, fornecendo treinamentos aos 

colaboradores, estabelecendo metas e colocando em prática as medidas que foram definidas. 

Além disso, deve haver sistemas de controle automatizados para coletar dados, monitorar e 

divulgaras ações iniciadas com o intuito de se criar uma transparência necessária e envolver 

as pessoas em toda a organização. A criação de projetos educacionais voltados para 

preservação do meio ambiente, bem como o respeito total às leis ambientais do país são boas 

medidas de implementação de ações de sustentabilidade. 

Controle e monitoramento dos processos sustentáveis: Para as organizações se 

tornarem verdes, precisam incorporar objetivos relacionados à sustentabilidade em todos os 

níveis de negócio, a começar pelo nível estratégico. Consequentemente, o monitoramento dos 

processos precisa identificar e medir fatores relacionados à sustentabilidade, tais como reuso 

da água e a destinação do lixo produzido. O monitoramento desses fatores permite não 

somente controlar o cumprimento das metas relacionadas à sustentabilidade, como também 

cria a transparência e consciência necessárias para atingir os colaboradores ao longo da 

organização.  
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A figura 11 a seguir, simboliza a união dos temas. 

 

 

 

2.3.3 CAPACIDADES DO BPM ALINHADOS COM A SUSTENTABILIDADE 

Com vistas a diminuir o impacto ao ambiente e a implementação de práticas 

sustentáveis através das organizações, Vom et al. (2012) utilizaram os conceitos das 

capacidades do BPM, são eles: 

 

Alinhamento estratégico: é o encontro entre a gestão de processos de negócio com as 

prioridades institucionais, permitindo a realização dos objetivos traçados no planejamento 

estratégico, através da alta administração. Esse alinhamento estabelece condução do 

diagnóstico prévio da organização com os objetivos ambientais definidos com intenção de 

reflexos nos fatores econômicos e sociais, além disso, a governança pode estabelecer 

responsabilidades, prioridades e a transparência na tomada de decisão. 

Métodos: são abordagens conceituais e técnicas baseadas em modelos consagrados 

que legitimam e permitam as ações efetuadas e as análises dos resultados. 

Figura 11 – Ciclo BPM sustentável 

Fonte: Adaptado Smith e Fingar (2003) 
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Tecnologia da Informação: é todo aparato tecnológico que visa dar suporte ao 

gerenciamento de processos de negócio a partir de uma perspectiva ambiental. 

Pessoas: são os recursos que executam os processos de trabalho de acordo com as suas 

experiências, conhecimentos e habilidades, capazes de analisar os fatores indicados para a boa 

condução da implementação de ações sustentáveis. 

Cultura: são os valores e crenças coletivos relacionadas às atitudes e comportamentos 

individuais exigidos, a fim de proporcionar um ambiente em que todos respeitem as regras da 

organização. 

Comunicação: é um processo de entendimento mútuo, que lida com o 

desenvolvimento futuro da organização e da sociedade, possibilitando a articulação entre os 

valores de imagem, gestão da comunicação e do capital social com o público interno e 

externo. 
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

Este capítulo tem por objetivo delinear o enfoque metodológico empregado no estudo 

desses temas. O método utilizado foi o de pesquisa exploratória, pois desta forma se buscará 

maior familiaridade com a proposta de um modelo de gestão integrando as técnicas de BPM 

com o objetivo de auxiliar no alcance das exigências de sustentabilidade corporativa, 

conforme entendimentos de Hair (2005, p.84). 

 

A pesquisa exploratória é útil na identificação de práticas inovadoras de 

produção e administração. Por exemplo, a pesquisa exploratória foi 

empregada para o desenvolvimento de sistemas de compensação de 

incentivos para executivos de divisões de empresas com o objetivo de 

aumentar a capacidade de inovação de cada unidade. 

 

A importância e a utilidade da pesquisa exploratória são destacadas quando o 

pesquisador está orientado a expandir seus conhecimentos e neste estudo a utilização da 

entrevista, se bem aplicada, abrirá uma janela para o entendimento e proposta de modelo 

adequado para o atingimento da sustentabilidade corporativa, sem comprometer as gerações 

que estão por vir. 

Constitui-se também numa abordagem quantitativa, pois suas características estão 

baseadas na busca da descrição dos significados considerados inerentes aos objetos e atos, 

permite um questionamento focalizado, pontual e estruturado, utilizando-se de dados 

quantitativos e, por fim, não menos importante, as técnicas de análise são dedutivas e 

orientadas pelos resultados, sendo estes generalizáveis. O procedimento técnico aplicado é 

empírico, pois parte de experiências vividas e presenciadas pelas pessoas entrevistadas para 

evidenciar o método científico adotado. 

Portanto, pela natureza do fenômeno a ser investigado, a pesquisa classifica-se quanto 

aos fins como exploratória, de abordagem quantitativa e procedimentos técnicos empírico por 

meio de estudo de caso, conforme figura 12, a seguir. 
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Figura 12 – Tipos de Pesquisa 

Fonte: Adaptado de Veiga (2011) 

 

3.2 LEVANTAMENTO BIBLIOMÉTRICO 

O levantamento bibliométrico foi feito a partir de artigos, textos, livros e periódicos 

contidos nas bases de dados multidisciplinares SCOPUS (Elsevier) e Web of Science (ISI), 

acessadas no período de 29 de janeiro a 30 de setembro de 2015, por meio do Portal de 

Periódicos da CAPES8. 

As referidas bases foram selecionadas a partir dos seguintes critérios: temas 

relacionados, qualidade do material publicado, excelência na ferramenta de busca e alcance 

global.  

 

3.2.1 Pesquisa nas bases SCOPUS e Web of Science 

A pesquisa realizada nestas bases de dados iniciou-se a partir das seguintes palavras-

chave: “BPM” ou “Sustentabilidade Corporativa” ou “Green BPM” ou “Corporative 

Sustainability”. Com o objetivo de filtrar a elevada dispersão e variedades dos registros 

encontrados, foi considerado apenas os artigos e reviews em periódicos publicados a partir de 

2006, conforme demonstração na tabela 01, a seguir. 

                                                 
8 O Portal de Periódicos da Capes é uma biblioteca virtual que reúne e disponibiliza a instituições de ensino e 

pesquisa no Brasil o melhor da produção científica internacional (NA). 
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Tabela 1 - Palavras-chave da pesquisa: palavras combinadas, artigos e reviews em periódicos e artigos 

publicados a partir de 2006 

Palavras-Chave Combinadas 
SCOPUS WEB OF SCIENCE 

Registros Encontrados Registros Encontrados 

“BPM” 6.179 3.981 

“Sustentabilidade Corporativa” 91 0 

“Green BPM” 648 23 

“Corporative Sustainability” 61 5 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa efetuada nas Bases Scopus e Web of Science, acessadas no 

período de 29 de janeiro de 2015 a 30 de setembro de 2015 por meio do Portal de Periódicos da Capes. 

 

Em razão da elevada dispersão e variedade de registros encontrados e da necessidade 

de focar nos delineamentos da pesquisa, fez-se necessário um refinamento com a combinação 

das palavras-chave apresentadas, considerando apenas os artigos e reviews em periódicos. 

Pela mesma razão acima citada, foi aplicado um outro filtro para selecionar apenas artigos 

da área de concentração ciências sociais e humanas, pois as outras alternativas (ciências da vida, 

ciências da saúde e ciências físicas) não apresentaram trabalhos em consonância com esta 

pesquisa. A tabela 02 a seguir, demostra esse refinamento. 

 

Tabela 2 - Palavras-chave da pesquisa: palavras combinadas, artigos e reviews em periódicos, área de 

concentração Ciências Sociais e Humanas publicados a partir de 2006 

Área de Concentração: Ciências Sociais e Humanas 

Palavras-Chave Combinadas 
SCOPUS WEB OF SCIENCE 

Registros Encontrados Registros Encontrados 

“BPM” 860 211 

“Sustentabilidade Corporativa” 71 0 

“Green BPM” 87 1 

“Corporative Sustainability” 54 1 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa efetuada nas Bases Scopus e Web of Science, acessadas no 

período de 29 de janeiro de 2015 a 30 de setembro de 2015 por meio do Portal de Periódicos da Capes 

 

 

Após a análise dos títulos e resumos dos artigos encontrados, foram selecionados 4 artigos 

totalmente relevantes para apoio aos temas relacionados a esta pesquisa, uma vez que foram 
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utilizados também vários livros de autores renomados para efetivação deste estudo. Os dados dos 

artigos estão consolidados no Quadro 01. 

 

Autor 

(Ano da Publicação) 
Resumo Artigo 

Zamcopé; Ensslin (2012) 

Um estudo de caso, onde os autores propõem um modelo para 

avaliação da sustentabilidade corporativa, considerando a 

necessidade de as organizações buscarem longevidade em seus 

negócios. 

Baumgarten (2014) 

O texto aporta algumas considerações histórico-teóricas sobre as 

relações entre sociedade, conhecimento e sustentabilidade, 

buscando as intersecções desse debate com a problemática do 

desenvolvimento no mundo contemporâneo. 

Novaes Botta; Donadone 

(2013) 

O artigo contribui com o entendimento do surgimento e 

crescimento do mercado de consultorias em sustentabilidade no 

Brasil 

Coelho; Gouveia; Milfont 

(2006) 

O estudo propõe a utilização de valores humanos como 

facilitadores na promoção de comportamentos humanitários 

em prol do meio ambiente 

Quadro 1 - Lista de Artigos selecionados para a pesquisa 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa efetuada nas Bases Scopus e Web of Science, acessadas no 

período de 29 de janeiro de 2015 a 30 de setembro de 2015 por meio do Portal Periódicos Capes. 

 

Avaliando o resultado final do levantamento bibliométrico constata-se uma carência na 

quantidade de trabalhos publicados com relevância para a pesquisa. Verifica-se, também, que o 

atual estado da arte se propaga horizontalmente, não sendo localizada uma comunidade de 

pesquisa estabelecida nem um cânone de conhecimento compartilhado (Gray, 2002) acerca do 

tema central do presente trabalho. 

 

3.3 FATORES CRÍTICOS DE SUSTENTABILIDADE E VALORES HUMANOS 

Para Vom et al. (2012), fatores críticos de sustentabilidade podem ser considerados 

como um número limitado de elementos nas quais os resultados, se satisfatórios, poderão 

assegurar um desempenho bem sucedido para a empresa. Eles são fatores essenciais para que 

os processos possam fluir bem e o negócio prosperar.  

http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=36983207500&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=36983207500&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=24544650700&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=56451123900&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6505450698&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=14066989500&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6603216095&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=8156566400&zone=
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Esses fatores críticos podem apoiar o desenvolvimento das estratégias de conjunturas 

específicas como, por exemplo: análise ambiental, onde inclui nessa conjuntura a avaliação de 

climas social, político, econômico, e os principais impactos na organização. 

Por outro lado, Coelho et al. (2006), mostraram interesse em estudar os valores 

humanos com relação às suas atitudes e comportamentos pró-ambientais. Em sua pesquisa, 

buscou através de Thompson e Barton (1994) dois tipos de atitudes ambientais, são elas: 

antropocêntricas, que tem como base motivacional o interesse em manter a qualidade de vida, 

saúde e a existência humana, onde o homem preserva a natureza para o seu benefício; e 

ecocêntricas, baseada na conexão da natureza e a valorização intrínseca, concluindo que 

existe a necessidade de levar em consideração os aspectos das atitudes, comportamentos e 

valores humanitários. 

Portanto, seguindo a lógica de fatores críticos e valores humanos, para cada conjuntura 

das capacidades do BPM, foram elencados elementos que possam apoiar o analista de 

processos a repensar a forma de se mapear processos com vistas a sustentabilidade. 

O quadro 02, a seguir, traduz a relação entre as capacidades do BPM e alguns fatores 

críticos para o atendimento das exigências da sustentabilidade. Para um melhor entendimento, 

deve-se efetuar a leitura desse quadro analisando se nas capacidades do BPM leva-se em 

consideração os seguintes fatores críticos, como por exemplo se no alinhamento estratégico é 

considerado a sustentabilidade; o relacionamento da sustentabilidade com os projetos 

estratégicos e a análise de riscos, e assim sucessivamente. 
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 ORIENTAÇÕES/ CAPACIDADES DO BPM 

 Alinhamento 

Estratégico 
Métodos 

Tecnologia da 

Informação 
Pessoas Cultura Comunicação 

F
A

T
O

R
E

S
 C

R
ÍT

IC
O

S
 D

E
 S

U
S

T
E

N
T

A
B

IL
ID

A
D

E
 

Sustentabilida-

de 

Avaliação do 

impacto 

ambiental 

Suporte TI na 

implementação 

de processos 

com foco na 

sustentabilidade 

Perfil do 

colaborador 

Identificação de 

valores 

ecológicos 

Importância das 

redes sociais 

Sustentabilida-

de X Projetos 

estratégicos 

Avaliação de 

desempenho x 

impacto 

ambiental 

Reformulação 

do portfólio de 

TI sob pondo 

de vista da 

sustentabilidade 

Capacitação em 

práticas 

sustentáveis 

Influência de 

comportamento 

Importância da 

divulgação da 

certificação, se 

houver 

Análise de risco 
Sistema de 

incentivo 

Desenvolvi-

mento de 

programas que 

auxiliem no 

desempenho de 

processos 

sustentáveis 

Responsabili-

dades na 

implementação 

de processos 

sustentáveis 

Mudança de 

cultura 

Comunicação 

interna e 

externa 

Quadro 2 – Capacidades do BPM x Fatores Críticos de Sustentabilidade 

Fonte: Adaptado Vom et al. (2012)  

 

Para cada tipo de capacidade do BPM, foram inseridos os fatores críticos adequando-

os conforme sua singularidade. Essa proposta de modelo fornece uma descrição detalhada das 

dimensões críticas para o sucesso das exigências da sustentabilidade através das técnicas de 

BPM. É possível usar este modelo para definir como as metas estratégicas sustentáveis podem 

ser incorporadas no gerenciamento de processos de negócio. Com o objetivo de apresentar 

uma abordagem ampla para o Green BPM, o estudo tem como proposta um modelo de 

capacidade do BPM alinhados com a sustentabilidade. Este modelo basicamente descreve um 

conjunto de seis áreas de capacidades segundo o modelo desenvolvido por Vom et al. (2012), 

que são a chave para a gestão de processos de uma organização.  

Dessa forma, o estudo se encaminha para a formalização do relacionamento dos 

processos de negócio com a sustentabilidade evidenciando as capacidades do BPM e os 

fatores críticos sugeridos por Vom et al. (2012), porém adaptado para atender as condições 

desta pesquisa, conforme metodologia aplicada a seguir. 

A partir da construção do quadro 2, permitiu-se a elaboração de um questionário 

estruturado e fechado, conforme explicitado no item 3.7. 
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3.4 ESTUDO DE CASO 

Segundo Flick (2013), o estudo de caso é um dos tipos de pesquisa quantitativa porque 

a pessoa que a responde está limitada a um número de opções que deve escolher como 

resposta. Esta categorização visa conhecer o “como” e os “porquês” através de uma 

investigação debruçada sobre um tema específico procurando descobrir o que há nela de mais 

essencial. 

Para André (2005), o estudo de caso não é um método específico de pesquisa nem uma 

escolha metodológica, mas uma forma particular de estudo e uma escolha do objeto a ser 

estudado.  

Nesse sentido, a pesquisa fica restrita a um estudo de caso no qual foi desenvolvida e 

implementada a certificação ISO 14001 em uma instituição na área de saúde e tecnologia do 

setor público, onde foram usadas técnicas de BPM, com o intuito de comprovar que esses 

temas são convergentes. 

Portanto, este estudo de caso possui as seguintes características: 

 Fenômeno observado no seu ambiente natural; 

 Dados recolhidos utilizando questionário estruturado;  

 Pessoas envolvidas na certificação ISO 14001; 

 Pesquisa dirigida aos estágios de exploração, classificação e desenvolvimento de 

hipóteses do processo de construção do conhecimento; 

 Os resultados dependem, fortemente, do poder de integração do investigador. 

 

3.5 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO DE CASO 

A Instituição escolhida para fundamentar a presente pesquisa foi fundada há muitos 

anos no Rio de Janeiro e tem contribuído para a saúde pública brasileira por meio de 

descobertas científicas, produção de vacinas e medicamentos, bem como pesquisa e 

desenvolvimento. 

Com toda a dificuldade existente, esta organização mostrou que é possível estar entre 

as melhores empresas do país em gestão ambiental, com o recebimento da certificação 

internacional ISO 14001, pela empresa de auditoria British Standards Institution (BSI) onde 

deu início aos trabalhos com a verificação de documentos em fevereiro de 2014. Com a 

Coordenação de Qualidade a frente desse processo e após passar pela Fase 1, com a Auditoria 
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de Adequação, e pela Fase 2, na Auditoria de Conformidade, fora notificada com seis não-

conformidades, oito observações e oito oportunidades de melhorias. Assim sendo, a partir 

desse feito, elaborou-se um plano de ação com o propósito de resolver todas as pendências 

apontadas em noventa dias, seguintes a aprovação do plano. 

Considerando o espaço amostral, esta instituição possui cerca de 13.000 funcionários 

trabalhando entre todas as suas unidades espalhados em 10 estados da federação brasileira, 

além de 1 escritório fora do país. Para alcançar seus objetivos, a Coordenação da Qualidade 

criou a Secretaria Executiva do Programa da Qualidade e a partir de seus projetos de 

ampliação, foram estabelecidas bases para a institucionalização de unidades que contam com 

aproximadamente 700 pessoas envolvidas nos demais projetos. A Coordenadoria Central da 

Qualidade, foco desta pesquisa, conta com 25 colaboradores no advento da sustentabilidade. 

A figura 13, reforça a visualização da estrutura institucional num formato mais conciso.  

 

 

Figura 13 – Organograma da Instituição pesquisada (formato resumido) 

Fonte: Adaptado do organograma institucional (2015) 
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3.6 TÉCNICA DA COLETA DE DADOS 

Segundo Flick (2013), a escolha de uma abordagem quantitativa, além de outros 

fatores, é devido ao fato de que o número de participantes potenciais possua entendimentos 

distintos sobre o tema abordado. 

Nesse sentido e com o propósito de identificar esses atores, relevantes para os 

objetivos da pesquisa, o estudo dispôs de amostras intencionais utilizando informantes que 

possibilitaram possíveis ajustes na condução e na estruturação da coleta de informações.  

Dessa forma, foi realizado uma entrevista piloto através da aplicação de um questionário 

estruturado baseada nos itens 2.1 (BPM), 2.2 (Sustentabilidade Corporativa) e 2.3 (Green 

BPM) desse estudo, a uma pessoa que tem conhecimento das técnicas de BPM com viés de 

sustentabilidade corporativa.  

Conjugado ao procedimento da amostra intencional, a pesquisa utiliza o princípio da 

concentração que reúne na amostra os casos que são particularmente importantes para a 

questão do estudo (Flick, 2013). 

Após a aplicação piloto do questionário e feito todos os ajustes necessários, foi 

realizado uma amostra de treze entrevistas com funcionários com cargos de chefia, liderança e 

cargos operacionais que participaram da implementação da certificação do sistema ambiental, 

através da ISO 14001, num universo amostral de 25 colaboradores concentrados na 

coordenação da qualidade. 

A primeira fase da coleta de dados foi realizada pela revisão da literatura (capítulo 2) 

onde aborda os temas de gerenciamento de processos de negócio e a sustentabilidade 

corporativa gerando um novo conceito denominado Green BPM. Esta etapa teve o propósito 

de aprofundar a pesquisa, analisar e absorver o conhecimento de fontes renomadas a fim de 

fornecer subsídios que consolidem as ideias em busca de respostas para a questão central do 

estudo. 

Na segunda fase, após agendamento com pessoas estratégicas da instituição alvo da 

pesquisa, foi aplicado um questionário estruturado com questões objetivas para que o 

entrevistado assinalasse seus conhecimentos de forma livre, ou seja marcando a quantidade de 

itens que desejasse dentro de uma mesma questão. Com todas as entrevistas realizadas, os 

dados obtidos foram analisados e interpretados conforme orientação do quadro 02, citado no 

item 3.3 – Fatores críticos de sustentabilidade e valores humanos - previsto no modelo 

desenvolvido por Vom et al. (2012). Cumpre destacar que as respostas foram documentadas, 
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bem como o registro de cada campo a fim de manter um registro detalhado e abrangente, 

fundamental para a pesquisa quantitativa e precondição para uma interpretação minuciosa das 

ocorrências baseadas nos dados, segundo Flick (2013).  

As respostas de cada entrevistado foram confrontadas com as capacidades do BPM e 

os fatores críticos da sustentabilidade, visando estabelecer de fato um novo modelo de gestão 

para aplicação nos projetos futuros.  

A figura 14 resume a forma da coleta de dados: 

 

 

Figura 14 – Coleta de Dados 

Fonte: Adaptado de Altro & Araújo (2014) 
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3.7 CONSTRUÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

O questionário, segundo Gil (1999), pode ser definido “como a técnica de investigação 

composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às 

pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, 

expectativas, situações vivenciadas etc”.  

Nesta perspectiva, os dados coletados nesta entrevista foram analisados com o objetivo 

de avaliar até que ponto os processos de negócio contribuem para as exigências da 

sustentabilidade corporativa. 

Esta pesquisa propôs utilizar as entrevistas através de questionário estruturado por ser 

o mais indicado para o atingimento dos objetivos deste estudo. 

Os procedimentos para as entrevistas foram executados conforme quadro 03, a seguir: 

 

# PROCEDIMENTOS 

1 
Contato prévio com os entrevistados a fim de verificar o grau de familiaridade com 

o assunto. 

2 
Formulação das perguntas fechadas e de fácil entendimento, seguindo um modelo 

estruturado. 

3 

Realizar validação do questionário com outros profissionais para verificar 

consistência e clareza nas perguntas, além de incorporar eventuais sugestões de 

aprimoramento no roteiro. 

4 
Marcar com antecedência a hora e o local, para assegurar a realização da 

entrevista, e chegar ao local da entrevista com antecedência mínima de 15 minutos.  

5 
Conduzir a entrevista de modo que as respostas sejam válidas e relevantes aos 

objetivos da pesquisa.  

6 
Reconhecer a dificuldade do entrevistado em dispor do seu tempo e encerrar a 

entrevista com no máximo 30 minutos de duração.  

Quadro 3 – Procedimentos para as Entrevistas 

Fonte: Adaptado de Lakatos e Marconi (2010)



55 

 

 

O questionário aplicado envolve perguntas relacionadas às capacidades do BPM, 

conforme modelo desenvolvido por Vom et al. (2012), alinhados aos fatores críticos de 

sustentabilidade, bem como os valores, atitudes e comportamentos de pessoas, sugeridos por 

Coelho et al. (2006), citado no item 3.3, quadro 2. Cada pergunta está de alguma forma 

relacionada ao quadro 2, descrito no item 3.3. O quadro 04, a seguir, mostra o questionário 

aplicado: 

 

Capaci-

dades 
Desafios 

A
li

n
h

am
en

to
 E

st
ra

té
g

ic
o
 

1. Na sua opinião, como o projeto para certificação da ISO 14001, foi visto 

inicialmente pela Instituição? 

(__) Promissor      (__) Trabalhoso      (__) Modismo      (__) Desnecessário 

2. Como você entende que os objetivos estratégicos (de Projetos/ Processos) da 

Instituição estão alinhados aos objetivos sustentáveis (ambientais, sociais e 

econômicos)?  

(__) Pouco            (__) Razoável         (__) Suficiente         (__) Muito 

3. Quais são os pontos de atenção totalmente relevantes para definir um projeto 

sustentável de sucesso como um todo? 

(__) Custo    (__) Qualidade    (__) Produtividade    (__) Impacto    (__) Ética 

M
ét

o
d
o
s 

4. Como foi o processo de certificação desde o planejamento até a sua 

implementação? 

(__) Péssimo        (__) Ruim        (__) Regular        (__) Bom        (__) Ótimo 

5. Qual (is) a(s) técnica(s) de diagnóstico utilizada(s) na condução do projeto de 

certificação?  

(__) Mapeamento de Processos    (__) Benchmarking    (__) Análise do Ciclo de Vida 

(__) Balance Score Card           (__) EVTEA9           (__) Análise Multicritério 

6. Qual sistema de incentivo mais adequado deve ser utilizado para promover o 

cumprimento das metas ambientais? 

(__) Recompensa     (__) Reconhecimento  (__) Programas de Saúde do Trabalhador    

(__) Certificação de Capacitação      (__) Integração Social     (__) Qualificação    

                                                 
9 EVTEA: Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental 
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T
ec

n
o

lo
g

ia
 d

a 
In

fo
rm

aç
ão

 7. Na sua opinião qual deve ser a participação da Coordenação de TI nesse processo 

de certificação? 

(__) Executora                       (__) Coordenadora                  (__) Observadora      

(__) Implementadora             (__) Acompanhamento/ Sugestões 

8. Foi usado algum programa (sistema) que auxiliou no desempenho ou medição de 

processos sustentáveis? 

(__) Não      (__) Sim 

P
es

so
as

 

9. Qual o perfil individual mais indicado na implementação de processos de negócios 

sustentáveis?  

(__) Observador                 (__) Executor                (__) Comunicativo  

(__) Comprometido           (__) Criativo                  (__) Capacidade Técnica 

10. Qual a melhor forma de capacitação para a implementação e adoção de práticas 

sustentáveis? 

(__) Treinamento                         (__) Curso presencial    

(__) Ensino a Distância                (__) Palestra/ Seminários 

C
u

lt
u

ra
 

11. O que você entende como fundamental para a inserção de uma cultura “verde” na 

Instituição.  Marque somente a que julgar mais importante. 

(__) Mudança de Comportamento           (__) Conscientização       

(__) Regulamentação (Norma)                (__) Perenidade 

12. Durante ou após a certificação, houve mudança de cultura? Cite um Exemplo. 

(__) Não   (__) Sim. 

C
o
m

u
n
ic

aç
ão

 

13. Qual a melhor estratégia de comunicação externa para divulgação das ações/ 

projetos/ processos sustentáveis? 

(__) Redes Sociais                       (__) Relatórios Oficiais/ GRI                 (__) Internet                                      

(__) Publicações em periódicos   (__) Outros______________________________ 

14. Qual a melhor estratégia de comunicação interna para divulgação das ações/ 

projetos/ processos sustentáveis? 

(__) E-mail                      (__) Jornal interno             (__) Intranet                               

(__) Indicadores              (__) Outros_______________________________________ 

Quadro 4 – Questionário estruturado 

Fonte: Elaborado pelo autor
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O primeiro bloco de perguntas refere-se ao planejamento inicial do projeto de 

certificação onde procurou entender primeiramente a sua aceitação perante a instituição. Em 

seguida buscou-se o entendimento quanto o alinhamento dos objetivos estratégicos da 

instituição com os objetivos ambientais propostos. E por fim, saber quais os indicadores 

relevantes para uma implementação de sucesso. O conjunto de respostas atende o 

planejamento estratégico da instituição para apropriação do projeto de certificação em gestão 

ambiental. 

O segundo bloco de perguntas sondou entender a metodologia empregada na análise e 

implementação das ações sustentáveis, bem como a técnica de diagnóstico utilizada na 

condução do projeto de certificação. Ainda nesse conjunto, pretendeu-se avaliar o sistema de 

incentivo apropriado para a promoção do cumprimento das metas ambientais.  

O terceiro agrupamento de perguntas envolveu o termo Tecnologia de Informação 

como um todo, abrangendo tanto uma unidade organizacional como referência de programas e 

aplicativos. Nesse grupo pretendeu-se saber o papel da Coordenação de TI no andamento do 

projeto e se na condução foi utilizado algum sistema de suporte para obtenção de dados.  

A quarta composição de perguntas estava relacionado ao perfil e preparo desejável dos 

colaboradores na implementação das ações de sustentabilidade. 

O quinto bloco de perguntas abrangeu questões relacionadas a cultura organizacional 

dos colaboradores do projeto e dos funcionários da instituição, ou melhor dizendo, o perfil 

mais adequado para o apoio na condução do projeto. 

O sexto e último conjunto de perguntas compreendeu a estratégia de comunicação 

mais adequada no relacionamento da instituição com o público em geral (interno e externo), 

estimulando o que a instituição pretende transmitir de valores ecológicos junto à sociedade. 

 

3.8 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

A análise de dados é o processo de formação de significado além dos dados (Teixeira, 

2003), no qual há uma fragmentação do material coletado delimitado pela abordagem 

conceitual da pesquisa.  

Na análise quantitativa, a sistematização dos dados começa no formato da entrevista 

elaborada, definindo os núcleos de interesse da pesquisa que tenham vinculação direta com os 

pressupostos teóricos, e com contatos prévios com a realidade sob estudo (Alves; Silva, 
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1992); não obstante, o processo de coleta e análise dos dados podem ser recursivos e 

dinâmicos, e muitas vezes simultâneos.  

A análise quantitativa é um processo rigoroso e lógico por meio do qual se atribui 

sentido aos dados (Gray, 2012). Desta forma, o presente estudo aborda a análise dos dados 

quantitativos, através dos resultados numéricos, obtidos por meio de questionário estruturado, 

testando, de forma precisa, a hipótese levantada na pesquisa, utilizando as técnicas apontadas 

por Flick (2013). Além disso, algumas observações foram identificadas no resultado das 

amostras, através de conversas informais, praticadas durante e logo após as entrevistas. 

 

3.9 TRATAMENTO DAS RESPOSTAS 

O tratamento das respostas é a seção do projeto da investigação que se ocupa com a 

explicação de como se pretende tratar os dados a coletar, inclusive justificando por que 

referido tratamento é o mais adequado aos propósitos do estudo. Os objetivos da investigação 

somente são alcançados com a coleta, o tratamento e, posteriormente, com a interpretação dos 

dados, buscando assegurar com isso a correlação entre objetivos e formas de atingi-los 

(Vergara, 1997). 

O objetivo deste estudo, portanto, é propor um modelo que possa empregar o conceito 

de BPM nas exigências da sustentabilidade corporativa.  

Este novo modelo foi criado com base nas conjunturas de recursos humanos, técnicos, 

culturais, estratégicos, de relacionamento e metodológico e confrontados com os fatores 

críticos de sustentabilidade pesquisados, usando o ciclo BPM como o caminho para o 

atendimento das exigências da sustentabilidade. 
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CAPÍTULO 4  - ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Esta pesquisa apresenta os estudos relacionados à uma nova classe de entendimentos 

“verdes” que utilizam e estendem as abordagens de gestão de processos em consonância com 

os conceitos e estratégias do tema sustentabilidade sugeridas por Vom et al. (2012), de 

comum conhecimento na área de desenvolvimento institucional com vistas à aplicação na área 

de negócios, onde deve estar alinhada com os objetivos estratégicos da organização. 

No caso da instituição pesquisada, a manutenção e o monitoramento da certificação 

ISO 14001 são objetivos estratégicos determinados pela governança para o cumprimento da 

missão e o alcance da visão de futuro, onde almeja-se ser reconhecida até 2022 por 

organismos nacionais e internacionais como centro estratégico na produção pública de 

medicamentos, pesquisa e desenvolvimento tecnológico. 

A unidade organizacional responsável por desenvolver os projetos relacionados à 

gestão de projetos sustentáveis, bem como a frequente busca da melhoria contínua, está dentro 

da Vice-Presidência de Gestão e Desenvolvimento Institucional. É importante ressaltar que a 

alta administração da instituição está bem comprometida com o tema. 

Segundo Ribeiro (2010), a empresa que busca este tipo de certificação demonstra 

preocupação com as causas ambientais e, se corretamente implementada, é um importante 

instrumento para a preservação ambiental e para o desenvolvimento sustentável. 

Por isso que alguns pesquisadores têm interesse em estudar essa “nova classe” e 

colocar o foco em metodologias que oferecem um suporte mais gerenciáveis e mensuráveis, 

sobretudo alinhadas com as estratégias e culturas organizacionais a fim de obterem ações em 

prol da saúde do trabalhador e da natureza. 

 

4.1 PANORAMA GERAL DAS RESPOSTAS 

Para atender aos objetivos propostos neste estudo de pesquisa quantitativa, então, com 

os formulários de coleta de dados devidamente preenchidos, foram realizados somatórios e 

cálculos percentuais, de forma a sintetizar os dados e possibilitar as análises. A partir destes 

somatórios e cálculos, foram elaborados gráficos e tabelas, para facilitar a visualização e as 

inferências. 

Foram realizadas no total treze entrevistas, no período de 18 de novembro a 03 de 

dezembro de 2015. Das treze pessoas, duas são coordenadores; três são chefes de divisão; 
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dois são gerentes; três são especialistas da qualidade; e três são analistas específicos nas áreas 

de gestão, P&D e qualidade, cada um. 

A tabela 03, a seguir, representa a consolidação de todas as respostas assinaladas 

pelos entrevistados.  
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Tabela 3 - Consolidação das respostas 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 TOTAL %
Promissor 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10,5 80,77%

Trabalhoso 0,50 1,00 1,00 2,5 19,23%

Modismo 0 0,00%

Desnecessário 0 0,00%

Pouco 0 0,00%

Razoável 1,00 1,00 1,00 1,00 4,0 30,77%

Suficiente 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,0 46,15%

Muito 1,00 1,00 1,00 3,0 23,08%

Custo 0,20 0,33 0,20 0,25 1,0 7,56%

Qualidade 0,20 0,33 0,20 0,33 0,50 1,00 0,25 1,00 0,50 0,50 4,8 37,05%

Produtividade 0,20 0,33 0,20 0,33 0,25 1,3 10,13%

Impacto 0,20 0,20 1,00 0,50 1,00 1,00 0,50 0,50 4,9 37,69%

Ética 0,20 0,20 0,33 0,25 1,0 7,56%

Péssimo 0 0,00%

Ruim 0 0,00%

Regular 0 0,00%

Bom 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,0 92,31%

Ótimo 1,00 1,0 7,69%

Mapeamento de Processos 0,20    0,20    1,00    1,00    0,50    1,00    1,00    0,33    0,50    0,33    0,33    1,00    7,4 56,92%

Benchmarking 0,20    0,20    0,33    0,33    0,33    1,4 10,77%

Análise do Ciclo de Vida 0,20    0,20    0,50    0,9 6,92%

Balance Score Card 0,20    0,50    0,33    1,0 7,95%

EVTEA 0,20    0,20    0,33    0,33    1,1 8,21%

Análise Multicritério 0,20    0,2 1,54%

Não Sabe 1,00    1,0 7,69%

Recompensa 1,00 1,0 7,69%

Reconhecimento 0,25 1,00 0,25 1,00 0,33 1,00 0,33 0,33 0,33 4,8 37,18%

Programa de Saúde do Trabalhador 0,33 0,25 0,33 0,9 7,05%

Certificação de Capacitação 0,25 0,25 0,50 0,33 0,33 0,33 2,0 15,38%

Integração Social 0,33 0,25 0,25 0,50 0,33 1,7 12,82%

Qualificação 0,33 0,25 0,33 1,00 0,33 0,33 2,6 19,87%

Executora 0 0,00%

Coordenadora 0 0,00%

Observadora 1,00 1,00 1,00 3,0 23,08%

Implementadora 0,50 1,00 1,00 2,5 19,23%

Acompanhamento/ Sugestões 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,5 57,69%

Não 1,00 1,00 2,0 15,38%

Sim 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 11,0 84,62%

Observador 0,17 0,17 0,17 0,25 0,8 5,77%

Executor 0,17 0,17 0,17 0,25 0,8 5,77%

Comunicativo 0,17 0,17 0,17 0,5 3,85%

Comprometido 0,50 0,17 1,00 0,33 0,50 0,17 0,50 0,17 0,25 1,00 4,6 35,26%

Criativo 0,17 0,33 0,17 0,17 0,25 1,1 8,33%

Capacidade Técnica 0,50 0,17 0,33 0,50 1,00 1,00 1,00 0,17 0,50 0,17 5,3 41,03%

Treinamento 1,00 0,33 0,50 1,00 1,00 0,33 0,50 0,50 5,2 39,74%

Curso Presencial 0,50 1,00 0,33 0,33 0,50 0,50 0,50 3,7 28,21%

Ensino a Distância 0 0,00%

Palestra/ Seminários 0,50 0,33 0,50 1,00 0,33 0,50 1,00 4,2 32,05%

Mudança de Comportamento 1,00 1,00 1,00 1,00 4,0 30,77%

Conscientização 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,0 53,85%

Regulamentação (Norma) 1,00 1,0 7,69%

Perenidade 1,00 1,0 7,69%

Não 1,00 1,0 7,69%

Sim 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10,0 76,92%

Não sabe 1,00 1,00 2,0 15,38%

Redes Sociais 0,50 0,25 0,25 0,33 0,50 0,50 0,50 1,00 3,8 29,49%

Relatórios Oficiais/ GRI 0,25 0,25 0,50 0,50 1,5 11,54%

Internet 0,50 0,25 0,25 0,33 0,50 1,00 1,00 0,50 0,50 4,8 37,18%

Publicação em Periódicos 0,25 0,25 0,33 0,50 0,50 1,8 14,10%

Outros 1,00 1,0 7,69%
Fo ru n s/ Se min ário s/ C o n gre sso s

E-mail 0,25 0,25 0,25 0,25 0,33 0,50 0,33 0,50 2,7 20,51%

Jornal Interno 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 0,50 0,33 0,33 2,7 20,51%

Intranet 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 0,33 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 4,8 37,18%

Indicadores 0,25 0,25 0,50 0,33 0,50 1,8 14,10%

Outros 0,25 0,25 0,50 1,0 7,69%
Reuniões periódicas Palestras e Reuniões

14
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Fonte: Elaborado pelo autor (2015)
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Para um melhor entendimento das respostas, as questões serão exibidas e agrupadas 

em blocos, conforme as capacidades do BPM sugeridas por Vom et al. (2012). São elas: 

alinhamento estratégico, métodos, tecnologia da informação10, pessoas, cultura e 

comunicação.  

 

4.2 ANÁLISE INDIVIDUAL DAS RESPOSTAS 

As respostas foram analisadas individualmente, porém agrupadas em blocos conforme 

as capacidades do BPM. Anotações também foram feitas a partir de conversas informais 

durante e logo após a aplicação do questionário. A seguir, portanto, o resultado do estudo:  

 

4.2.1 ALINHAMENTO ESTRATÉGICO 

A primeira capacidade do BPM, identificada como Alinhamento Estratégico, foi 

explorada através de três questões para detectar se os objetivos estratégicos da instituição 

estão associados aos objetivos sustentáveis (ambiental, social e econômico). Além disso, 

entender como os colaboradores enxergaram o projeto de certificação em sua fase 

embrionária. 

 

4.2.1.1 RECEPTIVIDADE DO PROJETO PELOS COLABORADORES 

 

Figura 15 – Receptividade do projeto pelos colaboradores 

                                                 
10 Nos dias de hoje, alguns autores consideram a TI (Tecnologia da Informação) como TIC (Tecnologia 

da Informação e Comunicação). Neste estudo essas áreas foram tratadas separadamente. 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

 

Conforme ilustrado na figura 15, em sua larga maioria, os entrevistados entendem que 

a implementação da certificação ISO 14001 é “promissora” por perceberem11 que, além de 

promover o respeito ao planeta e as futuras gerações, aumentam também a visibilidade no 

mercado nacional e internacional, bem como a consolidação da credibilidade junto aos 

clientes, fornecedores e colaboradores. Apenas duas pessoas classificaram a implementação 

como trabalhosa. E, de fato é, pois têm que dedicar um tempo do trabalho pensando em 

formas e medidas para conter o avanço desenfreado da produção em larga escala sem que isso 

interfira no desenvolvimento da saúde ambiental, até as ações serem aceitas e transformadas 

em Norma, onde todos deverão respeitá-las e praticá-las. 

Nenhum colaborador assinalou as opções “modismo” e “desnecessário”. Isso demostra 

que atualmente as pessoas estão realmente preocupadas com o que deixaremos para o futuro, 

mesmo que isso dê um pouco mais de trabalho. 

A reflexão quanto ao alinhamento estratégico foi feita a partir dos preceitos de Vom et 

al. (2012), quando ele sugere um diagnóstico prévio da organização com os objetivos 

ambientais definidos com intenção de reflexos nos fatores econômicos e sociais, 

estabelecendo responsabilidades, prioridades e a transparência na tomada de decisão. 

Mintzberg e Quinn (2001), acrescentam que é preciso ter uma compreensão clara do conceito 

de estratégias para que sejam bem formuladas e aplicadas. 

 

                                                 
11 Estas percepções estão baseadas nas conversas informais estabelecidas durante e logo após a 

aplicação do questionário. 
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4.2.1.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS VERSUS OBJETIVOS 

SUSTENTÁVEIS 

 

Figura 16 – Objetivos estratégicos x Objetivos sustentáveis 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

Com relação ao alinhamento entre os objetivos estratégicos estipulados no 

planejamento estratégico da instituição e os objetivos sustentáveis propostos nas regras da 

certificação, conforme figura 16, os entrevistados ficaram divididos entre: “muito”, indicado 

por três pessoas (incluindo coordenadores da alta administração); “suficiente”, por seis 

pessoas e “razoável” por quatro pessoas.  

Sachs (1993) diz que não existe uma fórmula que conduza, indistintamente, ao 

desenvolvimento. Segundo ele, o desenvolvimento não se presta a ser encapsulado em 

fórmulas simples, mas que se adequar esses objetivos estratégicos com os objetivos 

sustentáveis, certamente consegue-se um desenvolvimento institucional nos moldes da gestão 

ambiental. 

 Considera-se este resultado como um fator positivo, pois os principais resultados 

encontrados mostram que a gestão estratégica está em conformidade as prioridades 

institucionais assegurando que o trabalho, as ações e as decisões estão intimamente 

entrelaçadas. Ninguém marcou a opção “pouco”, porém esperam o desenvolvimento de mais 

ações sustentáveis pela alta administração, fortalecendo-as e especificando-as num grau mais 

detalhado nas suas atribuições. 
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4.2.1.3 PONTOS RELEVANTES DE ATENÇÃO 

 

Figura 17 – Pontos relevantes de atenção 

Fonte elaborado pelo autor (2015) 

 

A figura 17 questiona a relevância dos pontos de atenção para a definição de um 

projeto sustentável de sucesso. Das opções oferecidas, o “impacto” e a ‘qualidade de vida” 

foram os que mais se destacaram, ficando em terceiro lugar a “produtividade” e por últimos 

empatados, porém não menos importantes, a “ética” e o “custo”. O que ficou evidenciado 

nessa análise foi que os colaboradores não levam em consideração o custo de um projeto 

sustentável de sucesso como um fator significativo, por pertencerem a um órgão público, mas 

que certamente, em uma empresa privada, esse resultado seria diferente. Para eles a qualidade 

de vida e o impacto das ações sustentáveis podem gerar uma satisfação maior aos 

empregados, além disso são mais expressivos que a cifra de um projeto. 

A satisfação é um conjunto de sentimentos favoráveis ou desfavoráveis com os quais 

os empregados vêem seu trabalho. Matos (1997, p.40), entende a satisfação do funcionário 

com um ponto de atenção, segundo ele: 

 

A satisfação tem a ver, essencialmente com a cultura da organização. São 

fundamentalmente os valores, a filosofia da empresa, sua missão, o clima 

participativo, o gosto por pertencer a ela e as perspectivas concretas de 

desenvolvimento pessoal que criam a identificação empresa – empregado. O 

ser humano fazendo a diferença na concepção da empresa e em suas 

estratégias.  

 

4.2.2 MÉTODOS 

O segundo bloco, formado por três perguntas, foi com base no método empregado pela 

empresa de auditoria responsável pela certificação. Espera-se entender através dos olhos dos 
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entrevistados como se deu todo o processo de certificação em todas as suas fases, desde o 

planejamento até a implementação e consequentemente a certificação. Além disso saber a 

técnica aplicada e o tipo de sistema de incentivo mais apropriado para conseguir o apoio 

irrestrito de todos os colaboradores.  

Ainda seguindo os preceitos de Vom et al. (2012), onde os métodos são abordagens 

conceituais e técnicas baseadas em modelos consagrados que legitimam e permitam as ações 

efetuadas e as análises dos resultados. 

 

4.2.2.1 INTERPRETAÇÃO DO PROJETO COMO UM TODO 

 

Figura 18 – Interpretação do projeto como um todo 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

 

Esta pergunta está direcionada a percepção dos colaboradores quanto ao projeto de 

certificação como um todo, ou seja, desde da fase de planejamento até a sua implementação. 

E segundo o resultado da pesquisa, conforme demonstrado na figura 18, não houve 

unanimidade, mas a concentração das respostas ficou na opção “bom”. Portanto, o “bom” é 

interpretado como um projeto aceito pela maioria, mas com plenas condições de ajustes, 

consoante com a melhoria contínua, proposta na metodologia Kaizen12. Indo ao encontro 

desse entendimento, Ohno (1997), um dos criadores dessa metodologia, enfatiza que seu 

principal objetivo é o combate ao desperdício de matéria-prima e tempo, bem como a 

eliminação de processos desnecessários. 

 

                                                 
12 O termo Kaizen origina-se da cultura japonesa e possui o significado de melhoria gradual, contínua, 

ou popularmente reconhecida, mudar para melhor. 
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4.2.2.2 TÉCNICA DE DIAGNÓSTICO UTILIZADA 

 

Figura 19 – Técnica de diagnóstico utilizada 

Fonte: elaborado pelo autor (2015) 

 

A figura 19 informa que a auditoria contratada utilizou várias técnicas de diagnóstico 

da situação atual da instituição, porém com um dado interessante: todos os entrevistados (com 

exceção de uma pessoa que não soube responder), assinalaram, além das outras opções, a 

alternativa “mapeamento de processos”. Isso corrobora que o conceito de processos está 

consolidada e é o caminho para propor um modelo de gestão que integre as exigências da 

sustentabilidade coorporativa com as técnicas de BPM. Gonçalves (1997) ratifica quando diz 

que:  

As empresas estão procurando se organizar por processos para terem maior 

eficiência na obtenção do seu produto ou serviço, melhor adaptação à 

mudança, melhor integração de seus esforços e maior capacidade de 

aprendizado. 
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4.2.2.3 SISTEMA DE INCENTIVO 

 

Figura 20 – Sistema de incentivo 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

 

A figura 20 representa o sistema de incentivo mais adequado para promover o 

cumprimento das metas ambientais e, segundo os entrevistados, a instituição não se fez valer 

de nenhum pois entendem que a própria certificação contempla a qualidade de vida dos 

funcionários quanto a responsabilidade social corporativa, além da segurança e da saúde 

ocupacional. Para Anthony e Govindarajan (2007), os sistemas de incentivo podem 

influenciar o comportamento dos funcionários e, por outro, alinhar os objetivos pessoais (ou 

da equipe) com os objetivos da organização. Mas, como visto nas respostas acima, as práticas 

socioambientais corretas estão sendo disseminadas no setor corporativo e isso por si só já 

evidencia um incentivo, realçando assim a desnecessidade momentânea de ganhos extras aos 

colaboradores.  Porém, durante as entrevistas, alguns indicaram informalmente que a 

Governança pretende lançar programas de saúde do trabalhador num futuro próximo, 

instigando todos os funcionários a nutrir de ações que possam resultar numa vida mais 

saudável e sustentável.  

 

4.2.3 TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

O terceiro bloco contém duas perguntas que basicamente pretende perceber qual deve 

ser o papel da unidade de TI no andamento de um projeto, ou seja, qual a importância dessa 

coordenação quando se trata de desenvolvimento de programas específicos para o 

monitoramento das ações sustentáveis. O método de Vom et al. (2012) orienta que TI é todo 



70 

 

aparato tecnológico que visa dar suporte ao gerenciamento de processos de negócio a partir de 

uma perspectiva ambiental. 

 

4.2.3.1 PAPEL DA TI 

 

Figura 21 – Papel da TI no processo de certificação 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 
 

Beal (2001) lembra que por muitos anos a TI foi considerada um centro de custo, ou 

seja, que não gerava valor ao negócio. Mas com a crescente revolução tecnológica, fez com 

que as empresas inserissem a TI no organograma institucional como uma unidade, com a 

capacidade de uso não apenas na automação das tarefas, mas no processamento e acesso a 

dados e informações, gerenciamento dos processos de trabalho e na conexão das pessoas e 

organizações. 

Esse questionamento aos colaboradores tinha como objetivo deduzir a importância da 

TI no processo de certificação quanto ao desenvolvimento de programas específicos para o 

acompanhamento e monitoramento das ações determinadas pela alta administração. Porém o 

sistema não foi desenvolvido internamente e sim comprado. Todo o processo passou por 

licitação para a aquisição do pacote LEG-NET, segundo informações obtidas no momento das 

entrevistas. Esse sistema é um banco de dados com aproximadamente 150.000 requisitos 

legais que contém uma coletânea de legislações federais, estaduais e municipais que tratam 

sobre assuntos pertinentes ao sistema de gestão, no caso da instituição estudada, a gestão 

ambiental. Portanto, está entendido o motivo da grande maioria assinalar a opção 

“acompanhamento/ sugestões”, conforme ilustração da figura 21. 
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4.2.4 PESSOAS 

Esse bloco possui duas perguntas, sendo a primeira relacionada ao perfil desejável 

para a participação e condução das pessoas envolvidas na implementação das ações de 

sustentabilidade e a segunda, distinguir a melhor forma de capacitação para adoção de 

práticas sustentáveis. 

O método de Vom et al. (2012) orienta que “Pessoas” são recursos que executam os 

processos de trabalho de acordo com as suas experiências, conhecimentos e habilidades, 

capazes de analisar os fatores indicados para a boa condução da implementação de ações 

sustentáveis. 

 

4.2.4.1 PERFIL INDIVIDUAL DESEJÁVEL  

 

Figura 22 – Perfil individual desejável 

Fonte: elaborado pelo autor (2015) 

 

A figura 22 acima traduz o sentimento dos entrevistados quanto ao perfil individual 

adequado para participação na condução e na implementação de processos de negócio 

sustentáveis. Todas as opções de alguma maneira foram marcadas, porém a que mais se 

destacou foi a necessidade do colaborador ter “capacidade técnica”, seguida do 

“comprometimento”. Isso significa que as empresas começam a perceber que seu maior 

capital não está nos cofres, nos equipamentos e nas suas instalações, mas sim nas pessoas e 

em tudo aquilo que eles conhecem e podem oferecer. E é neste sentido que a instituição 

pesquisada está focada no investimento de pessoas quanto a capacitação técnica e 

comprometimento. 
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E apenas para ratificar o parágrafo acima, Scherer (2013) aconselha que, a palavra 

comprometimento pode ser definida como palavra de honra. Assumir um compromisso é se 

envolver, se responsabilizar e arriscar. Sua capacidade de assumir um compromisso pode 

impactar diretamente na integridade de sua imagem.  

 

4.2.4.2 FORMA DE CAPACITAÇÃO 

 

Figura 23 – Forma de capacitação  

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

 

A figura 23 indica que todas as formas de capacitação são relevantes e que ainda não 

existe um padrão que se destaque, embora o “treinamento” tenha sido mais apontado. 

Treinamento, este no sentido de executar as ações de forma gradual e constante em situações 

normais de trabalho. Mas o que chama atenção é o “ensino a distância” ainda ser uma 

barreira. Ninguém assinalou esta opção. O motivo não foi verificado, mas para se criar um 

curso dessa magnitude é necessário investimento em infraestrutura tecnológica e na 

orientação de professores, além disso o aluno precisa ser dedicado e saber utilizar o seu 

tempo, uma vez que esse tipo de capacitação é executado geralmente em suas residências. 

 

4.2.5 CULTURA 

O quinto bloco contém duas perguntas que abrangem questões relacionadas a cultura 

organizacional dos colaboradores do projeto e dos funcionários da instituição. Contribui para 

a edificação da identidade organizacional, que pode coincidir com uma imagem positiva, bem 

como defini-la com características essenciais de uma organização.  
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O modelo de Vom et al. (2012), indica que cultura é o valor e crença coletiva 

relacionada às atitudes e comportamentos individuais exigidos, a fim de proporcionar um 

ambiente em que todos respeitem as regras da organização. 

4.2.5.1 INSERÇÃO DA “CULTURA VERDE” 

 

Figura 24 – Inserção da “cultura verde” 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

 

Para dar destaque ao tema, Mussiello (2004) caracteriza a cultura ambiental: 

 

A cultura ambiental permite que a empresa identifique os impactos 

ambientais das suas ações em relação ao meio ambiente, as prioridades e 

metas para o contínuo aperfeiçoamento de sua performance ambiental, para 

que a organização assuma responsabilidade pela implementação do 

treinamento, da monitoração, das ações corretivas, das reavaliações e do 

aprimoramento contínuo das práticas utilizadas, das metas e dos objetivos da 

própria gestão ambiental. 

 

A figura 24 demostra a preocupação dos entrevistados na qual uma “cultura verde” 

pode ser inserida na instituição. As opções mais marcadas foram: “conscientização”, seguida 

de “mudança de comportamento”. E, de fato, é isso que o tema necessita. Mudança de hábitos 

e a compreensão dos valores anexados a essência da gestão ambiental. Até mesmo a 

“perenidade” e a ‘regulamentação”, embora pouco registradas, mas que compõem o interesse 

mútuo na formatação de uma nova cultura em prol desse gênero. 

Perguntados informalmente sobre uma possível mudança de cultura após a certificação 

e alguns arriscaram em externar seus sentimentos alegando que houve sim, na realidade está 

existindo maior conscientização, comprometimento, preocupação e prevenção às ações 

ambientais pelas pessoas e pela própria entidade. 
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4.2.6 COMUNICAÇÃO 

O sexto e último conjunto contém duas perguntas e compreende a estratégia de 

comunicação mais adequada no relacionamento da instituição com o público em geral 

(interno e externo), estimulando o que a instituição pretende transmitir de valores ecológicos 

internamente e junto à sociedade. 

Encerrando, portanto, o entendimento do último item da capacidade de BPM, proposto 

pelo método de Vom et al. (2012), a comunicação é um processo de entendimento mútuo, que 

lida com o desenvolvimento futuro da organização e da sociedade, possibilitando a articulação 

entre os valores de imagem, gestão da comunicação e do capital social com o público interno 

e externo. 

MATOS (1997), complementa que as empresas, para se perdurarem no mercado, 

precisam se comunicar: 

 Com a mídia – meios de comunicação de massa (jornais, revistas, rádio, televisão 

e Internet). 

 Com seus clientes internos – funcionários, colaboradores, prestadores de serviços 

e terceirizados; 

 Com seus clientes externos – consumidores /usuários, opinião pública /sociedade, 

acionistas e fornecedores, Governos (municipais, estaduais e Federais), e 

concorrentes. 

 

4.2.6.1 COMUNICAÇÃO EXTERNA 

 

Figura 25 – Comunicação Externa 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 
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Perguntado a melhor estratégia de comunicação externa para divulgação das ações/ 

projetos/ processos sustentáveis, de acordo com a figura 25, todas as opções foram marcadas, 

destacando as publicações via “internet” e “redes sociais’. Ficando em quarto plano, o 

relatório GRI, criado para divulgar as iniciativas relacionadas ao Pacto Global onde compõe 

de diretrizes para elaboração de relatórios de sustentabilidade, suplementos setoriais, 

protocolos técnicos e de indicadores. Não foi identificado o motivo da pouca indicação ao 

produto de maior relevância no cenário mundial, mas destacou o desconhecimento nas 

entrelinhas das entrevistas.  

 

4.2.6.2 COMUNICAÇÃO INTERNA 

 

Figura 26 – Comunicação Interna 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2015) 

 

Diferente da pergunta anterior, esta refere-se a estratégia de comunicação interna para 

divulgação das ações/ projetos/ processos sustentáveis aqueles que sobretudo não 

participaram da implementação da certificação, mas que necessitam saber da nova conduta 

quanto aos procedimentos da gestão ambiental. Segundo a figura 26, a melhor estratégia de 

disseminação das informações é via “Intranet”, ficando em segundo lugar e empatados o 

“jornal interno” e o “e-mail”, embora toda forma de comunicação seja válida, pois o que 

interessa de fato é informação fidedigna sendo estimulada e difundida. 
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4.3 MODELO DE GESTÃO PROPOSTO 

O modelo de gestão proposto compreende diferentes etapas, conforme figura 27 a 

seguir: 

 

 

Figura 27 - Trajeto metodológico evolutivo 

Fonte: Adaptado de Costa (2005) 

 

A primeira corresponde a contextualização institucional. Esta etapa se inicia com a 

revelação das circunstâncias em níveis gerais, que visa promover a sondagem das variáveis do 

ambiente interno e externo que são relevantes para o entendimento da organização como 

processo. A contextualização explora o entendimento sobre as estratégias corporativas, que 

devem ser postas em funcionamento pelos processos de trabalho. Neste momento é usado o 

instrumento 1 - Sondagem de Contexto Institucional, conforme quadro 5.  

Em um segundo momento procede-se a análise setorial, que tem como objetivo 

identificar os processos de cada unidade, os produtos desenvolvidos e as exigências 

sustentáveis oriundos dos objetivos estratégicos decorrentes dos objetivos gerais. Nesta etapa 

é usado o instrumento 2 – Sondagem de Contexto Setorial, conforme quadro 6. 
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Com isso, as sondagens do contexto geral e setorial se tornam base para a construção 

da cadeia de valor, que pode ser conceituada como o mapa integrado dos macroprocessos 

essenciais13 da organização, onde compõe a terceira etapa deste modelo. 

A Cadeia de Valor é a perspectiva mais ampla do mapeamento de processos e tem por 

objetivo explicitar o projeto lógico para o cumprimento da missão organizacional. Portanto, a 

cadeia de valor é o conjunto de macroprocessos que permite que a organização realize sua 

missão institucional.  

A partir da cadeia de valor, detalha-se cada um dos macroprocessos. O detalhamento 

da cadeia de valor visa aprofundar o conhecimento sobre a estratégia operacional. Para isso, a 

aplicação do quadro 7 faz-se necessário. 

A implementação da gestão por processos, na sua totalidade e ou parcialmente, segue 

um trajeto de amadurecimento da organização. O uso contínuo dos instrumentos utilizados 

pela gestão por processo desenvolve a capacidade perceptiva de gestores e equipes sobre as 

estratégias organizacionais. Com isso, sugestões de melhorias se tornam espontâneas. Assim 

sendo, é recomendado: 

 Divulgar a cadeia de valor a fim de obter leituras diferenciadas do potencial de 

representação gráfica das ações da instituição; 

 Estimular a interação entre áreas que compartilham macroprocessos similares para 

a tomada de decisão conjunta de melhorias e uso compartilhado de recursos, 

inclusive de equipe; 

 Divulgar a cadeia de valor junto com o organograma e destacar que são leituras 

diferentes e complementares; 

 Evoluir no modelo de governança pelo estímulo à indicação de líderes de 

macroprocessos que serão responsáveis pela melhoria continua, pelas interações 

com outros líderes de macroprocessos e com o escritório de processos; 

 Evitar formalizar a cadeia de valor em normativos que inibam a construção de 

novas versões; 

 Estimular revisões da cadeia de valor observando a lógica de suprimento com o 

objetivo de evoluir na superação da visão funcional, ainda presente no desenho 

atual. 

                                                 
13 Por macroprocessos essenciais entende-se o conjunto de ações empreendidas pela organização, 

necessárias e suficientes para o cumprimento da missão institucional.  
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4.3.1 INSTRUMENTOS DE APLICABILIDADE 

Seguindo a coerência em conceber um modelo de gestão de processos realçado com as 

exigências da sustentabilidade, ambas sugeridas por Vom et al. (2012), vislumbrou-se a 

necessidade de gerar instrumentos de aplicação para revelar as circunstancias do diagnóstico 

de Instituições interessadas em mapear seus processos de trabalho fundamentais bem como 

aqueles processos que dão apoio aos processos finalísticos.  

Ao final desta etapa, pretende-se contar com um modelo de cadeia de valor de 

referência, identificando tanto os macroprocessos primários como os de apoio aos processos 

primários. Esse modelo permite a compreensão da ação da instituição interessada como um 

todo e a evolução coordenada de mapeamentos de processos futuros. Além disso, permite a 

compreensão da metodologia utilizada para sua construção, no que diz respeito à visão 

sistêmica e integrada. 

 

4.3.1.1 SONDAGEM DE CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Esta etapa se inicia com uma interpretação, que visa promover a sondagem das 

variáveis do ambiente interno e externo que são relevantes para o entendimento da 

organização como processo. A contextualização explora o entendimento sobre as estratégias 

corporativas e operacionais, que devem ser postas em funcionamento pelos processos de 

trabalho. Com isso, a sondagem do contexto se torna a base para a construção da cadeia de 

valor de primeiro nível. Ademais, tem por finalidade identificar a missão e os objetivos da 

organização, se possui algum objetivo estratégico relacionado a sustentabilidade, os principais 

produtos e serviços gerados para a sociedade, suas principais potencialidades e pontos de 

melhoria, e as principais entidades com que a Instituição interessada se relaciona, bem como 

suas expectativas de mudança organizacional e as estratégias definidas para alcançar essas 

mudanças. A expectativa da aplicação deste instrumento é de ter uma visão macro da 

Instituição. O quadro 05 a seguir evidencia a proposta. 
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INSTRUMENTO 1 – SONDAGEM DE CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Organização:  

 

Missão/ Objetivo: Identificar a missão e objetivos da organização. 

 

Objetivos estratégicos sustentáveis: Identificar a existência de objetivos estratégicos sustentáveis no mapa 

estratégico da organização. 

 

Produtos/Serviços: Beneficiários identificar a quem são destinados 

os serviços ou produtos. 

  

  

  

  

Elos institucionais: Identificar outras instituições com as quais se relaciona a fim de realizar sua missão.  

 

Potencialidades: identificar potencialidades dos processos de execução dos produtos/serviços. 

 

Fragilidades: identificar fragilidades dos processos de execução dos produtos/serviços. 

 

Expectativas de mudanças: relatar as expectativas de mudanças na forma de realização dos processos de 

trabalho.  

 

Estratégias de mudança: identificar estratégias corporativas e operacionais orientadoras para as mudanças 

nos processos de trabalho.  

 

Quadro 5 – Sondagem de contexto 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

 

4.3.1.2 SONDAGEM DE CONTEXTO SETORIAL 

Em um segundo momento procede-se a análise setorial, que tem como objetivo 

construir a cadeia de valor agregado que pode ser conceituada como o mapa integrado dos 

macroprocessos essenciais da organização. Por macroprocessos essenciais entende-se o 

conjunto de ações empreendidas, necessárias e suficientes para o cumprimento da missão 

institucional. A cadeia de valor pretende demonstrar a lógica estratégica para transferir valor 
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para os seus intervenientes e beneficiários. Trata-se de uma construção lógica de 

macroprocessos encadeados, um caminho crítico em que cada macroprocesso representa uma 

transformação capaz de agregar valor para o macroprocesso seguinte. Pode-se dizer que é 

uma segunda camada de mapeamento e oferece uma visão mais detalhada de toda 

organização. 

O quadro 06 mostra os objetivos do instrumento. 

 

INSTRUMENTO 2 – SONDAGEM DE CONTEXTO SETORIAL 

Setor/área: 

 

Objetivo da área: 

 

Direcionadores estratégicos sustentáveis: 

 

Produtos/ 

Serviços 

Beneficiários 

internos 

Beneficiários 

externos 

Interfaces de 

processos internos  

Interfaces de 

processos externos 

     

     

Grandes etapas executadas para a produção dos produtos/serviços: 

Produto/serviços Grandes Etapas 

  

 

 

  

 

 

Quadro 6 – Sondagem de Contexto Setorial 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)
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4.3.1.3 ANÁLISE DE PROCESSOS DE TRABALHO 

No terceiro momento procede-se a construção e a análise da representação da rotina 

diária de trabalho onde são definidos os fluxos de processos necessários para a construção dos 

produtos e serviços oferecidos pela instituição a seus beneficiários. A rotina diária inclui os 

processos de gerenciamento de recursos e de concepção estratégica da organização e deve 

garantir que a ação gerencial e a produção estão sempre coerentes com as estratégias 

organizacionais. 

Para isso, é importante a identificação, primeiramente do processo a ser analisado e o 

seu escopo. Segundo, saber quais produtos são gerados a partir do processo analisado. Em 

seguida, apontar os direcionadores estratégicos a partir do mapa estratégico e quem responde 

pelas expectativas, bem como detectar os direcionadores estratégicos a partir das exigências 

da sustentabilidade. Por fim, mencionar os pontos de atenção relevantes para posterior 

aplicação de melhorias, se possível. O quadro 7 ilustra esta análise. 

 

INSTRUMENTO 3 – ANÁLISE DOS PROCESSOS DE TRABALHO 

Processo/ Escopo 

  

Produtos gerados 

  

Direcionadores estratégicos para o processo: 

Responde Expectativas de: 

 

H = Hierarquia 

E = Equipe 

B = Beneficiário direto 

C=outros (especificar) 

  

  

  

  

Direcionadores estratégicos sustentáveis específicos  

  

 
  

Pontos de atenção relevantes 
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Quadro 7 – Análise dos processos de trabalho 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)
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CAPÍTULO 5 - CONCLUSÕES 

Esta pesquisa apresentou um estudo relacionado a essa nova classe de abordagens 

caracterizadas como “verdes”, que operam o tema de gerenciamento de processos para a 

permissão do conceito, efetivação e acompanhamento das ações da sustentabilidade 

corporativa e que tem como finalidade a integralização dos seus aspectos.  

 

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As pesquisas realizadas por meio das bases de referência de literatura técnico-

cientifico constatam quatro observações fundamentais: (1) que a inclusão da sustentabilidade 

nas atividades das organizações está embrionária; (2) a opção de retorno é um processo 

contínuo e de longo prazo; (3) implica em mudança de cultura e comportamentos individuais 

e nos modelos de governança, de gestão; e por fim (4) está cada vez mais movimentando-se 

com rapidez. 

Contudo, a partir do resultado da pesquisa constatou-se que: 

 As ações da instituição estudada estão alinhadas com os seus objetivos 

estratégicos;  

 Todo o processo de certificação da gestão ambiental, desde o seu planejamento 

até a implementação, de uma maneira geral foi interpretado como “bom”;  

 O mapeamento de processos é um método consolidado e demonstra que é o 

caminho para propor um modelo de gestão que integre as exigências da sustentabilidade 

coorporativa com as técnicas de BPM; 

 O sistema de incentivo pode influenciar no comportamento dos funcionários, 

porém não são fundamentais, quando o foco é a qualidade de vida no trabalho; 

 A TI tem um papel importante no processo, desde que a unidade seja 

responsável pelo desenvolvimento de programas de monitoramento; 

 Há necessidade de programa de acompanhamento (software exclusivo) para o 

monitoramento das ações ambientais; 

 O perfil individual desejável para a implementação de processos sustentáveis é a 

capacidade técnica do indivíduo;  

 O treinamento contínuo é a melhor forma de capacitação; 
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 A mudança de cultura é um processo natural, mas que precisa ser estimulada; e 

 A comunicação é um processo de entendimento mútuo, que lida com o 

desenvolvimento futuro da organização e da sociedade, possibilitando a articulação entre os 

valores de imagem, gestão da comunicação e do capital social com o público interno e 

externo. 

 

5.2 OBJETIVOS ALCANÇADOS 

Considerando os resultados e discussões apresentados no presente estudo, pode-se 

declarar que os objetivos específicos propostos foram atingidos, visto que: 

 No capítulo 2, definiu os conceitos, a contextualização histórica e as 

características dos temas abordados nos itens 2.1, 2.2 e 2.3;  

 Ainda neste capítulo, mas especificamente no item 2.2.3, foram apresentados 

dois modelos de referência para a avaliação ambiental, tais como: a mensuração da eco-

eficiência e o relatório global de sustentabilidade (GRI), além da identificação das exigências 

de processos para a sustentabilidade, na certificação ISO 14001, presente no item 2.2.2; 

 No item 2.3 foi revelado a integração do BPM e a sustentabilidade corporativa, 

onde gerou-se o conceito de Green BPM; 

 No item 3.3 foi apresentado o quadro das capacidades do BPM alinhados aos 

fatores críticos da sustentabilidade. O quadro 1 reproduz esse alinhamento de forma resumida; 

e por fim, 

 No capítulo 4 foi realizado a análise dos resultados para fixar o diagnóstico da 

instituição pesquisada quanto a implementação da certificação ISO 14001. 

Além disso, atingiu-se o objetivo principal ao propor um modelo de gestão de 

gerenciamento de processos com ênfase na sustentabilidade corporativa usando o estudo de 

caso como referência e orientação para o seu desenvolvimento. 

A figura 28 a seguir representa o marco do relacionamento entre os temas abordados 

em toda a pesquisa considerando os pilares da sustentabilidade (triple botton line) acrescido 

de mais um pilar onde representa a análise de risco sugerida como mais um fator relevante na 

estratégia de uma corporação. Estes pilares de sustentação estão envolvidos pelas capacidades 

do BPM (pessoas, métodos, comunicação, cultura e tecnologia da informação). O alinhamento 

estratégico está no telhado dos pilares representando todo o foco direcionador de um modelo 

sustentável de negócio, ao passo que a base está suportada pelo monitoramento de ações 
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sustentáveis através dos indicadores de desempenho mensurados. Tudo isso formado por uma 

estrutura verde e cíclica mostrando a retroalimentação de produtos gerados e reutilizados.
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5.3 RECOMENDAÇÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

Como direções para desenvolver novas pesquisas neste tema é sugerido o 

aprofundamento no modelo de gestão com vistas a implementar em todo o tipo de 

organização, tanto pública quanto privada, de uma forma bem supervisionada, prevendo o 

retorno sobre o investimento a médio e longo prazo principalmente na fase do planejamento, 

bem como seu gerenciamento em todas as dimensões conforme a proposta do tripé da 

sustentabilidade: triple botton line, ou seja, não só nas ações ambientais, mas também nas 

ações econômicas e sociais. 

Figura 28 – Proposta de Modelo Sustentável de Negócio 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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