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Esse GT - Grupo Temático em Gestão Organizacional e Mapeamento de 

Processos se justifica por ter um caráter interdisciplinar, ou seja, pode atender 

estudos acerca de trabalhos em organizações de diversos segmentos 

contemplando várias áreas do conhecimento. As organizações não possuem 

um nível de gestão elevado o que estimula os alunos um aprofundamento ao 

tema desse GT. Compreende-se o Mapeamento de Processos como uma 

forma moderna de entender a gestão podendo ser usado pela gestão em vários 

níveis, a fim de padronizar e provocar uma melhoria contínua, fazendo com que 

as organizações se mantenham flexíveis e inovadoras em ambientes 

competitivos e turbulentos.  

Nessa perspectiva, esse GT objetiva agregar valor à semana científica com o 

tema de Gestão Organizacional e Mapeamento de Processos contemplando as 

várias áreas e focando no Mapeamento de Processos como ferramenta de 

gestão para a organizaçã.  

Segundo CAMPOS (2014) só se pode gerenciar o que se pode medir, dessa 

forma o gerenciamento só será possível quando os gestores são capazes de 

mensurar e acompanhar os indicadores de desempenho. Já VILLELA (2000) 

diz que as organizações investem anualmente montantes significativos dos 



seus recursos em reestruturação para manterem-se flexíveis e inovadoras em 

ambientes competitivos e turbulentos. O gerenciamento de processo pode ser 

trabalhado com o padrão BPM -  Business Process Management. 
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