
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENGENHARIA  

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA, GESTÃO DE NEGÓCIOS E MEIO AMBIENTE 

MESTRADO PROFISSIONAL DE SISTEMAS DE GESTÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TATIANE RIBEIRO PAIXÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A INFLUÊNCIA DOS FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO NA GESTÃO POR 

PROCESSOS DE NEGÓCIO – BPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2014



 

 

TATIANE RIBEIRO PAIXÃO 

 

 

 

 

 

 

 

A INFLUÊNCIA DOS FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO NA GESTÃO POR 

PROCESSOS DE NEGÓCIO – BPM 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado em 

Sistemas de Gestão da Universidade Federal 

Fluminense como requisito parcial para obtenção 

do Grau de Mestre em Sistemas de Gestão. Área 

de concentração: Organizações e Estratégia. Linha 

de Pesquisa: Sistemas de Gestão pela Qualidade 

Total. 

 

 

 

 

 

 

 

Professor Orientador: 

Helder Costa Gomes, D.Sc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2014 



 

 

  

P 149   Paixão, Tatiane Ribeiro.  
A influência dos fatores críticos de sucesso na Gestão por 

Processos de Negócio - BPM / Tatiane Ribeiro Paixão. – 2014. 

  132 f.  

  Orientador: Helder Gomes Costa. 

  Dissertação (Mestrado em Sistema de Gestão) – Universidade 

Federal Fluminense. Escola de Engenharia, 2014. 

  Bibliografia: f.117-120. 

 

1. Gestão por processo. 2. Fator crítico de sucesso. 3. Administração 

de empresa. I. Costa, Helder Gomes, Orientador. II. Universidade 

Federal Fluminense. Escola de Engenharia, Instituição responsável. III. 

Título.    

                                                      

                     

        CDD 658.5 

Ficha Catalográfica 



 

 

TATIANE RIBEIRO PAIXÃO 

 

 

 

 

 

 

A INFLUÊNCIA DOS FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO NA GESTÃO POR 

PROCESSOS DE NEGÓCIO – BPM 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado em 

Sistemas de Gestão da Universidade Federal 

Fluminense como requisito parcial para obtenção 

do Grau de Mestre em Sistemas de Gestão. Área 

de concentração: Organizações e Estratégia. Linha 

de Pesquisa: Sistemas de Gestão pela Qualidade 

Total. 

 

 

Aprovada em 11 de Setembro de 2014.    

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

__________________________________________________ 

Professor Orientador: Helder Gomes Costa, D.Sc. 

Universidade Federal Fluminense 

 

 

___________________________________________________ 

Valdecy Pereira, D.Sc. 

Universidade Federal Fluminense 

 

 

___________________________________________________ 

Julio Nichioka, D.Sc.  

Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ 

 

 



 

 

Dedico este trabalho 

 

 

 

 

Ao meu pai Almir (in memoriam) e à minha mãe Irene pela dedicação, incentivo e 

oportunidades que sempre me proporcionaram. 

 

Ao meu marido Rodrigo Paixão pelo amor, cumplicidade, companheirismo e dedicação em 

todos os momentos.  

 

Ao meu querido filho Eduardo, que no decorrer deste trabalho, foi concebido e está a caminho 

para a realização do meu grande sonho de ser mãe. Com ele descobri o verdadeiro amor 

incondicional e a capacidade de não desistir de lutar pela vida. Meu grande e eterno amor! 

 

Aos meus irmãos Gisele, Junior e Victor pelo amor e união.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Primeiramente, agradeço a Deus pela força, saúde, determinação e fé que me move em busca 

dos meus sonhos e objetivos.   

 

Em especial, ao Professor Orientador Helder Gomes Costa pela paciência, carinho, estímulo, 

sensibilidade e sabedoria nos momentos de dificuldades, incertezas e dúvidas.  

 

Aos diversos autores que me disponibilizaram gentilmente os seus trabalhos para o 

desenvolvimento desta pesquisa.  

 

Aos Especialistas em Gestão por Processos que contribuíram com informações relevantes para 

o desenvolvimento do questionário de pesquisa. 

 

A todos os Profissionais de BPM com Certificação CBPP que participaram e contribuíram para 

a minha pesquisa de campo.   

 

A todos os professores, funcionários e colegas da turma do mestrado pelos momentos únicos e 

especiais que vivenciamos juntos.  

 

E a todos que direta e indiretamente participaram deste projeto, a minha sincera gratidão e 

carinho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Aprender é a única coisa de que a mente nunca se 

cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende.” 

 

Leonardo da Vinci 

 

 

 

http://www.frasesefrases.org/frases-de-leonardo-da-vinci/


 

 

 

 

 

 

RESUMO 

 

 

 

 

 

Esta pesquisa tem como objetivo principal identificar os fatores críticos que mais influenciam 

no sucesso de iniciativas de gestão por processos de negócio a fim de minimizar os erros 

recorrentes e contribuir para um melhor planejamento de ações necessárias para maximizar as 

chances de sucesso, uma vez que existem inúmeras variáveis envolvidas neste tipo de 

abordagem. Para isso, realizou-se uma revisão de literatura sistematizada e estruturada 

utilizando as bases de pesquisas mais abrangentes de artigos científicos a fim de descrever o 

estado da arte acerca do tema em questão, com a identificação de 52 Fatores Críticos de Sucesso 

(FCS). Tendo a relação dos FCS abordados na literatura, fez-se necessário levantar os fatores 

críticos que mais influenciam no sucesso de iniciativas de gestão por processos de negócio na 

percepção de um grupo restrito e seleto de 17 Especialistas em Gestão por Processos com o 

objetivo de desenvolver um instrumento de pesquisa (questionário) baseado tanto na teoria 

quanto na prática. O questionário com 16 FCS selecionados foi aplicado a 136 Especialistas 

brasileiros em Business Process Management (BPM) com Certified Business Process 

Professional (CBPP), com o propósito de mapear as percepções destes profissionais acerca do 

nível de influência dos fatores críticos no sucesso de iniciativas/projetos de gestão por 

processos. Com a utilização de estatística descritiva identificou-se um conjunto de 10 FCS que 

mais influenciam no sucesso da prática BPM. O resultado deste estudo mostrou relevância para 

o desenvolvimento de conhecimento para a comunidade acadêmica, como também para 

aplicações práticas de mercado como ferramenta de apoio para o planejamento de ações e gestão 

eficaz dos fatores críticos que mais influenciam no sucesso de iniciativas de BPM. 

 

 

 

Palavras-chave: Business Process Management. Gestão por Processos de Negócio. BPM. 

Fatores Críticos de Sucesso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

 

This research aims to identify the critical factors that influence the success of management 

initiatives by business processes in order to minimize the recurring errors and contribute to a 

better planning of actions required to maximize the chances of success, since there are 

numerous variables involved in this type of approach. For this, we carried out a systematic and 

structured review of the literature using databases more comprehensive scientific research to 

describe the state of the art on the topic in question, with the identification of 52 Critical Success 

Factors (CSF) articles. Having regard to the FCS addressed in the literature, it was necessary to 

raise the critical factors that influence the success of management initiatives by business 

processes in the perception of a limited and select group of 17 experts in Business Process 

Management with the goal of developing a survey instrument (questionnaire) based both in 

theory and in practice. The questionnaire with 16 selected FCS was applied to 136 Brazilian 

Specialists in Business Process Management (BPM) with Certified Business Process 

Professional (CBPP), in order to map the perceptions of these professionals about the level of 

influence of the critical factors in the success of initiatives/projects for process management. 

Using descriptive statistics identified a set of 10 CSF that influence the successful practice 

BPM. The result of this study showed relevance to the development of knowledge to the 

academic community, but also for practical applications market as support for the action 

planning and effective management of the critical factors that influence the success of BPM 

initiatives tool. 

 

 

 

Keywords: Business Process Management. BPM. Critical Success Factors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE QUADROS 

 



 

 

 

 

 

Quadro 1 – Lista de artigos selecionados para a pesquisa 

 

Quadro 2 – Distribuição de Artigos por Ano 

 

Quadro 3 – Distribuição de Artigos por Periódico 

 

Quadro 4 – Consolidado dos FCS e Aspectos identificados em iniciativas BPM encontrados na 

Literatura 

 

Quadro 5 – Critérios Básicos para a categorização dos FCS 

 

Quadro 6 – Tabulação dos FCS identificados na Literatura por Autor e Dimensão 

 

Quadro 7 – Tabulação dos FCS que mais influenciam no sucesso das iniciativas BPM na 

percepção de um Grupo de Especialistas em Gestão por Processos (Questionário com Pergunta 

Discursiva) 

 

Quadro 8 – Comparativo dos FCS mais citados pelos autores e dos FCS mais evidenciados 

pelos Especialistas em Gestão por Processos 

 

Quadro 9 – FCS selecionados a serem avaliados pelos Especialistas em Gestão por Processos 

por meio de Questionário 

 

Quadro 10 – Escala de Avaliação 

 

Quadro 11 – Consolidação dos dados dos especialistas quanto ao grau de influência dos FCS 

no sucesso das iniciativas de BPM 

 

Quadro 12 – Distribuição de frequência absoluta dos FCS quanto ao nível de influência no 

sucesso de iniciativas de BPM 

 

Quadro 13 – Principais Fatores Críticos de Sucesso por níveis de influência 

 

Quadro 14 – Índice de respostas de FCS por Dimensões 

 

Quadro 15 - Ranking dos FCS que mais influenciam no sucesso das iniciativas/projetos de BPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 



 

 

 

 

Figura 1 – Síntese das Etapas de Pesquisa 

 

Figura 2 – Estrutura do Estudo 

 

Figura 3 – Estrutura da Base Conceitual 

 

Figura 4 – Perspectiva Histórica na Gestão por Processos 

 

Figura 5 – Dimensões dos Fatores Críticos de Sucesso 

 

Figura 6 – Ciclo de Vida BPM 

 

Figura 7 – Hierarquia de Termos e Conceitos de Gerenciamento 

 

Figura 8 – O Processo FCS 

 

Figura 9 – Distribuição de Artigos por Ano 

 

Figura 10 – Visão Geral das Etapas da Pesquisa 

 

Figura 11 – Interseção entre os FCS evidenciados na revisão de literatura e os FCS identificados 

no levantamento realizado com os 17 Especialistas em BPM  

 

Figura 12 – Nível de Influência do FCS-01 

 

Figura 13 – Nível de Influência do FCS-02 

 

Figura 14 – Nível de Influência do FCS-03 

 

Figura 15 – Nível de Influência do FCS-04 

 

Figura 16 – Nível de Influência do FCS-05 

 

Figura 17 – Nível de Influência do FCS-06 

 

Figura 18 – Nível de Influência do FCS-07 

 

Figura 19 – Nível de Influência do FCS-08 

 

Figura 20 – Nível de Influência do FCS-09 

 

Figura 21 – Nível de Influência do FCS-10 

 

Figura 22 – Nível de Influência do FCS-11 

 

Figura 23 – Nível de Influência do FCS-12 

 

Figura 24 – Nível de Influência do FCS-13 



 

 

 

Figura 25 – Nível de Influência do FCS-14 

 

Figura 26 – Nível de Influência do FCS-15 

 

Figura 27 – Nível de Influência do FCS-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 



 

 

 

 

Tabela 1 – Ranking das 10 prioridades dos CIO´s em 2011 e 2013 

 

Tabela 2 – Palavras-Chave da Pesquisa: Busca Inicial 

 

Tabela 3 – Frases de Pesquisa e respectivos resultados encontrados nas bases SCOPUS e ISI 

 

Tabela 4 – Artigos descartados da base de Dados SCOPUS e ISI 

 

Tabela 5 – Pesquisa Base SciELO com palavras-chave 

 

Tabela 6 – Pesquisa Base SciELO com Frases de Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

 



 

 

 

 

ABNT   Associação Brasileira de Normas Técnicas 

 

ABPMP  Association of Business Process Management Professionals 

 

AHP   Analytic Hierarchy Process 

 

BPM   Business Process Management 

 

BPM CBOK  Business Process Management Commom Body of Knowledge 

 

BPR   Business Process Reengineering 

 

BPMS   Business Process Management System (or Suite) 

 

CBPP   Certified Business Process Professional 

 

CIO   Chief Information Officer  

 

ERP   Enterprise Resource Planning 

 

FCS   Fatores Críticos de Sucesso 

 

PDCA   Plan-Do-Check-Action 

 

SciELO  Scientific Electronic Library Online 

 

TI   Tecnologia da Informação 

 

TQM   Total Quality Management 

 

TQC   Total Quality Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

 



 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................... 15 
1.1 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA ........................................... 16 
1.2 QUESTÃO DE PESQUISA ............................................................................. 17 
1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA.......................................................................... 18 

1.4 DELIMITAÇÃO DE PESQUISA ................................................................... 18 
1.5 SÍNTESE DAS ETAPAS DA PESQUISA ....................................................... 19 
1.6 IMPORTÂNCIA E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO .................................... 20 

1.7 ESTRUTURA DO ESTUDO ........................................................................... 21 
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ........................................................................ 23 
2.1 BASE CONCEITUAL ..................................................................................... 23 
2.1.1 Gestão por Processos de Negócio - BPM ........................................................ 24 

2.1.1.1 Processo ........................................................................................................... 24 
2.1.1.2 Estrutura de Processos .................................................................................... 25 
2.1.1.3 Evolução da Gestão por Processos ................................................................. 28 
2.1.1.4 Gestão por processos de negócio – BPM: Conceito ....................................... 29 

2.1.1.5 Dimensões ........................................................................................................ 32 
2.1.1.6 Ciclo de Vida de Gestão por Processos de Negócio – BPM ........................... 32 

2.1.2 Fatores Críticos de Sucesso (FCS) .................................................................. 35 
2.1.2.1 Definição e importância dos Fatores Críticos de Sucesso (FCS)  .................. 35 

2.1.2.2 Método FCS de Rockart ................................................................................. 36 
2.2 MAPEAMENTO DO ESTADO DA ARTE ..................................................... 38 
2.2.1 Pesquisa nas bases SCOPUS e ISI .................................................................. 39 

2.2.2 Pesquisa na base SciELO ................................................................................ 44 
2.2.3 Estatísticas da Pesquisa – Artigos Selecionados ............................................ 45 

2.2.4 Fatores que contribuem para uma implementação de sucesso em iniciativas 

de Gestão por Processos de Negócio – BPM ................................................................ 47 

2.2.4.1 Levantamento e análise dos Fatores Críticos de Sucesso abordados nas 

iniciativas de BPM encontrados na Literatura ........................................................... 48 

2.2.4.2 Tabulação e Consolidação dos FCS e Aspectos identificados em iniciativas 

BPM encontrados na Literatura .................................................................................. 61 

3 METODOLOGIA DE PESQUISA.................................................................. 72 

3.1 LEVANTAMENTO DOS FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO EM 

INICIATIVAS BPM – PERCEPÇÃO DE ESPECIALISTAS EM GESTÃO POR 

PROCESSOS ................................................................................................................. 74 

3.2 DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO DE 

PESQUISA (QUESTIONÁRIO)................................................................................... 80 
3.2.1 COLETA DE DADOS ..................................................................................... 92 
3.2.2 UNIVERSO E AMOSTRA DA PESQUISA .................................................... 92 
3.2.3 TRATAMENTO DOS DADOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS ............... 93 
3.2.3.1 ANÁLISE E DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIA DOS FCS ....................... 93 

3.2.3.2 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO POR NÍVEL DE INFLUÊNCIA ..... 104 

3.2.3.3 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO POR DIMENSÕES ......................... 106 

3.2.3.4 RANKING DOS FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO .............................. 108 
4 CONCLUSÕES ............................................................................................. 110 
5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................... 115 
APÊNDICE A – Questionário de Levantamento de FCS em iniciativas BPM com 

Especialistas em Gestão por Processos ......................................................................... 119 



 

 

APÊNDICE B – Questionário para avaliar o grau de influência dos FCS nas iniciativas de 

BPM pelos Especialistas em Gestão por Processos ....................................................... 120 

APÊNDICE C – Consolidação das Respostas do Mapeamento das Percepções dos 

Especialistas em BPM com certificação CBPP (Certified Business Process Professional) 

quanto aos FCS que mais influenciam no sucesso das iniciativas de BPM .................... 126 

 



15 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

Diante de um cenário corporativo dinâmico e competitivo, as organizações têm buscado 

formas distintas para responder rapidamente às mudanças e alcançar efetivamente os objetivos 

estratégicos formulados, sendo por meio da diminuição de desperdícios, aumento de 

produtividade, implantação de novas tecnologias, redução de custos operacionais, bem como a 

implementação de melhorias e otimização de processos de negócio. 

Desta forma, para atender efetivamente às mudanças constantes do ambiente 

organizacional, alcançar a vantagem competitiva de forma sustentável, assim como 

proporcionar maior eficiência e eficácia ao modelo de gestão de negócio, é imprescindível que 

os processos sejam analisados, modelados, implementados, executados, monitorados e 

melhorados continuamente, ou melhor, serem geridos de forma sistêmica e integrada. Sendo 

assim, observa-se que a gestão por processos de negócio ou Business Process Management 

(BPM) é uma tendência no contexto organizacional, tendo em vista que tem a capacidade de 

proporcionar a excelência na gestão administrativa, e consequentemente, dos seus processos de 

negócio.  

Segundo Business Process Management Commom Body of Knowledge (BPM CBOK) 

(2013, p. 52) as práticas de BPM permitem o alinhamento dos processos de negócio à estratégia 

organizacional, sendo assim, BPM CBOK (2013) define Gerenciamento de Processos de 

Negócio (BPM – Business Process Management) como: 

 

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, papeis, 

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

desempenho, transformar e estabelecer a governança de processos.  

 

As pesquisas divulgadas pelo Gartner Group (2011, 2013) demonstram que a intenção 

de “Melhoria dos Processos de Negócio” é uma das dez prioridades de negócios que 

representam os planos dos Chief Information Officer (CIO´s). A pesquisas foram relatadas no 

período de setembro a dezembro de 2010 e no final do quarto trimestre de 2012, 

respectivamente. As referidas pesquisas incluem respostas de 2.014 CIO´s (em 2011) e de 2.053 

CIO´s (em 2013). O ranking das dez prioridades de negócios dos CIO´s em 2011 e 2013 é 

apresentado conforme a Tabela 1 a seguir: 
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Tabela 1 – Ranking das 10 prioridades dos CIO´s em 2011 e 2013 

 

2011 2013 

Prioridade de Negócios Ranking Prioridade de Negócios Ranking 

Aumentar o crescimento da 

empresa 
1 

Aumentar o crescimento da 

empresa  
1 

Atrair e reter novos clientes 2 
Obtenção de resultados 

operacionais  
2 

Reduzir os custos da empresa 3 Reduzir os custos da empresa  3 

Criar novos produtos e serviços 

(inovação) 
4 Atrair e reter novos clientes  4 

Melhoria dos processos de 

negócio 
5 

Melhorar aplicações e 

infraestrutura  
5 

Implementar e atualizar os 

aplicativos de negócios 
6 

Criar novos produtos e serviços 

(inovação)  
6 

Melhorar a infraestrutura técnica 7 
Melhorar a eficiência da 

empresa  
7 

Melhorar a eficiência da empresa 8 Atrair e reter a força de trabalho 8 

Melhorar as operações 9 
Implementar análise de base de 

dados  
9 

Melhorar a continuidade do 

negócio, risco e segurança 
10 

Melhoria dos processos de 

negócio 
10 

Fonte: Adaptado de Gartner Group (2011, 2013). 

 

Neste contexto, com o aumento das iniciativas de gestão por processos de negócio, 

observa-se também um crescimento de falhas na implementação da referida abordagem. Com 

isso, a identificação dos principais fatores críticos de sucesso (FCS) e a sua efetiva influência 

na implementação da gestão por processos de negócios podem evitar consideravelmente as 

possíveis falhas neste processo, uma vez que é possível planejar ações preventivas, bem como 

gerenciar cuidadosamente os FCS mais relevantes que podem impactar positiva ou 

negativamente as iniciativas de gestão por processos de negócio.    

No entanto, há um desafio em identificar na prática quais os FCS mais relevantes e 

aqueles que mais influenciam no sucesso das iniciativas de gestão por processos de negócio, 

uma vez que a implementação dessa abordagem é considerada complexa, tendo em vista o 

envolvimento de diferentes variáveis, tais como: gestão, processo, tecnologia e pessoas. 

 

 

1.1 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 
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Observa-se o interesse das empresas em implementar a gestão por processos de negócios 

em busca de melhoria contínua dos processos e do desempenho organizacional (McCormack et 

al., 2009; Gartner Group, 2011). Em contrapartida, observa-se um aumento de falhas no 

processo de implementação dessas iniciativas, conforme apresentado no estudo realizado por 

Trkman (2010), que entre 60% e 80% das iniciativas de BPM têm falhado, apesar dos 

investimentos significados na área. 

A implementação de BPM não é uma tarefa trivial, sendo que os principais problemas 

encontrados diante do cenário de mudança significativa no contexto de gerenciamento por 

processos concentram-se nas barreiras humanas, inércia (falta de envolvimento) e interesses 

ocultos, no entanto, a mudança para incorporar essa prática pode trazer benefícios e 

consequências positivas de longo prazo (BPM CBOK, 2013). 

A fim de reduzir as falhas de implementação de BPM faz-se necessário identificar e 

avaliar os fatores críticos no sucesso das iniciativas de gestão por processos (Bandara; Gable; 

Rosemann, 2005). 

Sendo assim, diante dos diferentes desafios e barreiras de gestão por processos de 

negócios, faz-se necessário identificar os fatores considerados críticos para a o sucesso de 

iniciativas de BPM. Além disso, é importante saber qual a importância e a influência desses 

FCS nas iniciativas de BPM, a fim de definir um planejamento consistente e adotar boas práticas 

para prevenir falhas e erros recorrentes nesta abordagem orientada a processos.   

 

 

1.2 QUESTÃO DE PESQUISA 

 

 

Com isso, encontra-se uma problemática motivante para essa pesquisa: existem 

inúmeros fatores críticos que maximizam as chances de sucesso das iniciativas de BPM 

abordados na literatura por diferentes autores. Neste contexto, surge a seguinte questão central 

da pesquisa: Quais são os fatores críticos que mais influenciam no sucesso das iniciativas 

de BPM?  

Ainda neste trabalho, outras questões secundárias serão respondidas, a saber: 

a) Quais são os FCS abordados nas iniciativas de BPM apresentados na literatura? 

b) Quais os FCS abordados nas iniciativas de BPM mais citados pelos autores? 

c) Qual a percepção de Especialistas em Gestão por Processos em relação aos FCS 

que mais influenciam no sucesso das iniciativas de BPM? 



18 

 

d) Os FCS mais citados pelos autores são aqueles que mais influenciam no sucesso 

das iniciativas de BPM na visão dos Especialistas em Gestão por Processos? 

 

 

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

 

Na busca de uma resposta para a questão central abordada anteriormente, este estudo 

tem como objetivo geral identificar quais os fatores críticos que mais influenciam no sucesso 

das iniciativas de gestão por processos de negócio.   

Para auxiliar o atendimento do objetivo geral foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos: 

a) Identificar os fatores críticos de sucesso (FCS) abordados nas iniciativas de BPM 

evidenciados na literatura.  

b) Identificar os FCS mais citados pelos principais autores.  

c) Consolidar os FCS identificados na literatura por autores, agrupando-os por 

dimensões. 

d) Mapear as percepções de Especialistas em BPM com certificação CBPP 

(Certified Business Process Professional) quanto aos FCS que mais 

influenciam no sucesso das iniciativas de BPM. 

e) Investigar se os FCS mais citados na literatura são considerados pelos 

Especialistas em Gestão por Processos aqueles que mais influenciam no sucesso 

das iniciativas de BPM.  

 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DE PESQUISA 

 

 

No âmbito da revisão da literatura serão pesquisados os FCS relatados em artigos 

indexados nas bases SCOPUS, ISI Web of Science e Scientific Electronic Library Online 

(SciELO). 

A pesquisa se propõe a identificar os fatores críticos de sucesso que mais influenciam 

no sucesso das iniciativas BPM, ou seja, as condições que permitem que as iniciativas de gestão 

por processos consigam alcançar os objetivos definidos no projeto.  
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Entretanto, não serão abordados os fatores críticos de sucesso específicos de cada 

projeto, somente os FCS considerados gerais e aplicáveis em qualquer tipo de negócio e 

contexto organizacional. Outro aspecto que não será abordado no estudo é a relação de causa e 

efeito entre os FCS identificados na pesquisa em questão, bem como as inter-relações entre 

eles. Por fim, não será apresentado neste trabalho o cálculo da margem de erro da amostra da 

pesquisa de campo realizada com os Especialistas em BPM certificados CBPP. 

 

 

1.5 SÍNTESE DAS ETAPAS DA PESQUISA  

 

 

A pesquisa foi estruturada nas seguintes etapas para atingir os objetivos propostos: 

 Revisão da literatura para identificar os fatores considerados críticos para o 

sucesso das iniciativas de BPM, inclusive aqueles mais citados pelos autores 

pesquisados; 

 Levantamento dos fatores críticos de sucesso com os Especialistas em Gestão 

por Processos por meio de pergunta discursiva para subsidiar, juntamente com os 

FCS evidenciados na etapa da revisão de literatura, o desenvolvimento do 

instrumento de pesquisa (questionário); 

 Desenvolvimento e Aplicação do instrumento de pesquisa (questionário) que 

será aplicado aos Especialistas em Gestão por Processos com o objetivo de 

identificar, dentre um conjunto de FCS, aqueles que mais influenciam no sucesso 

das iniciativas e projetos de BPM. Esta etapa inclui também os procedimentos de 

coleta de dados da pesquisa, tratamento dos dados e análise dos resultados. Além 

disso, será investigado se os fatores críticos de sucesso mais citados pelos autores 

na etapa de revisão da literatura são aqueles que mais influenciam no sucesso das 

iniciativas de BPM na visão prática dos especialistas.  

 Consolidação da Pesquisa contempla as conclusões gerais da pesquisa.  

 

 

 

A Figura 1 demonstra de forma resumida a síntese das etapas da pesquisa. 

 

Figura 1 – Síntese das Etapas de Pesquisa 
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Fonte: A Autora. 

 

O detalhamento das etapas é apresentado no Capítulo 3 referente à Metodologia de 

Pesquisa. 
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A relevância do estudo está na identificação dos fatores críticos que mais influenciam 

no sucesso das iniciativas de BPM, fundamentada nos fatores críticos de sucesso (FCS) 

abordados pelos principais autores na literatura, bem como na percepção de Especialistas em 

Gestão por Processos quanto aos FCS que mais influenciam no sucesso das iniciativas de BPM. 

Segundo Santos; Santana; Alves (2012) há poucos trabalhos com rigor acadêmico que 

abordam FCS em iniciativas de BPM. Ainda na visão dos mesmos autores, os FCS são mais 

frequentemente relatados em discussões em blogs, na internet, whitepapers de empresas de 

consultoria e livros sem caráter acadêmico.  

Por fim, o trabalho de bibliometria corrobora no aspecto da relevância do estudo em 

questão, uma vez que há poucos estudos acerca do constructo envolvendo BPM e FCS. 

 

 

1.7 ESTRUTURA DO ESTUDO 

 

 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos conforme apresentados na Figura 2. 

 

Figura 2 – Estrutura do Estudo 
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Fonte: A autora 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Este capítulo descreve os principais conceitos relacionados à BPM para o entendimento 

dos resultados que serão apresentados nesta pesquisa. Além disso, a revisão bibliográfica 

objetiva pesquisar trabalhos similares ao tema em questão.  

Este capítulo subdivide-se em duas seções: Base Conceitual e Mapeamento do Estado 

da Arte.  

 

 

2.1 BASE CONCEITUAL 

 

 

Nesta seção é apresentada a revisão da literatura, com o objetivo de abordar os conceitos 

e fundamentos dos aspectos abrangidos pelo tema central, criando um arcabouço teórico para 

subsidiar o desenvolvimento da referida pesquisa. Desta forma, a base conceitual foi estruturada 

da seguinte forma para facilitar a compreensão dos temas a serem abordados neste capítulo, 

conforme a Figura 3. 

 

Figura 3 – Estrutura da Base Conceitual 

 

Fonte: A autora. 
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2.1.1 Gestão por Processos de Negócio - BPM 

 

 

Nesta seção são apresentados os principais conceitos e fundamentos relacionados à 

gestão por processos de negócio - BPM.  

 

 

2.1.1.1 Processo 

 

 

Inicialmente, para compreender o contexto de BPM é importante entender o conceito de 

“processo”, uma vez que existem inúmeros conceitos abordados na literatura por diferentes 

autores. Os conceitos apresentados nesta seção traduzem aqueles que são homogêneos e que de 

alguma forma, convergem e se complementam na sua concepção, com o objetivo de nortear o 

entendimento acerca da definição de processo pelas visões dos diferentes autores.  

Todas as organizações possuem processos, independentemente, do seu core business, 

tamanho, tipologia, tecnologia, recursos humanos, clientes e modelo de gestão e de operação 

adotado. A Norma ISO 9000 (Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 2000) define 

processo como “um conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas, que transformam 

entradas em saídas”.  

Segundo Gonçalves (2000a), processo é qualquer atividade ou conjunto de atividades 

que toma uma entrada, adiciona um determinado valor, fornece uma saída para um cliente 

específico. Acrescenta, ainda, que as empresas são grandes coleções de processos, não havendo 

um produto ou serviço que seja oferecido por uma determinada empresa que não passe por um 

processo organizacional. 

Davenport (2005) define processo como uma ordenação específica de atividades de 

trabalho, no tempo e no espaço, com um início, um fim e um conjunto de entradas e saídas 

claramente identificadas. 

Harrington (1993) define como qualquer atividade ou conjunto destas atividades que 

recebe insumo (entrada), agrega-lhe valor, depois produz uma saída a um determinado cliente. 

Sendo que os processos utilizam recursos da organização para oferecer resultados objetivos aos 

seus clientes.  
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Segundo Garvin (1998), processo pode ser definido como uma coleção de tarefas e 

atividades que juntas, e somente executadas em conjunto, transformam entradas em saídas, 

sendo as mais variadas possíveis. 

Paim (2002, 2007), com base na revisão teórico-conceitual sobre o tema processos e 

suas aplicações nas organizações, o autor apresenta uma síntese do conceito de processos, 

sendo: uma estruturação-coordenação-disposição lógico-temporal de ações e recursos com o 

objetivo de gerar um ou mais resultados para os clientes. Os processos podem estar em 

diferentes níveis de abstração ou detalhamento, relacionados às atividades finalísticas ou de 

apoio. 

Segundo Harmon (2011) os primeiros conceitos criados para processos foram 

projetados para as empresas de fabricação e precisam ser modificados para atender às 

organizações que estão cada vez mais focadas na prestação de serviços.  

Segundo BPM CBOK (2013) a definição de processo é “uma agregação de atividades e 

comportamentos executados por humanos ou máquinas para alcançar um ou mais resultados”.  

Apesar das inúmeras definições encontradas na literatura a respeito do termo processo, 

verificou-se que há elementos e terminologias comuns e coerentes envolvidas nas definições 

apresentadas pelos autores pesquisados, referindo-se a atividade ou um conjunto de atividades, 

com o envolvimento de recursos (entrada), transformação e saídas (produtos ou serviços). 

Sendo que alguns deles deixam explícitos em suas concepções que no processo de 

transformação há agregação de valor e que a saída é entregue para um determinado cliente 

(interno ou externo). 

 

 

2.1.1.2 Estrutura de Processos 

 

 

Para aprofundar e sofisticar o entendimento do conceito e a abrangência de processos 

pesquisou-se na literatura os tipos, classificações e agrupamentos de processos, a fim de 

compreender melhor a gestão e a operação dos processos dentro da organização. Para 

Gonçalves (2000b) a distinção entre os processos de negócio e os processos auxiliares ou de 

suporte pode ajudar muito na identificação dos processos essenciais da empresa. 
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Gonçalves (2000a) aborda em seu estudo a existência de três categorias básicas de 

processos empresariais, baseado em trabalhos de autores como Rummler e Brache, James 

Martin, Susan Mohrman, Garvin e Jay Galbraith, a saber: 

 Processos de negócio, ou de cliente, são aqueles que caracterizam a ação da empresa 

e que são suportados por outros processos internos, resultando no produto ou 

serviço que é entregue a um cliente externo;  

 Processos organizacionais ou de integração organizacional são centralizados na 

organização e viabilizam o funcionamento coordenado de vários subsistemas da 

organização em busca de seu desempenho geral, garantindo o suporte adequado aos 

processos de negócio;  

 Processos gerenciais são focalizados nos gerentes e nas suas relações e incluem as 

ações de medição e ajuste do desempenho da organização, oferecendo também 

suporte aos processos de negócio.  

Desta forma, os processos de negócio estão relacionados à essência de funcionamento 

da empresa, ou seja, à razão de existir (missão) da empresa. Além disso, esses processos, 

geralmente, ultrapassam as barreiras funcionais das unidades de negócio, sendo considerados 

primários e específicos de acordo com a natureza e negócio da organização.  

Silva (2002) define processo de negócio (business process) como um grupo de 

atividades manipuladas e conectadas por meio de informações e que, utiliza recursos da 

empresa para gerar resultados, formando uma unidade coesa com foco em um determinado tipo 

de negócio pertencente a um mercado ou cliente específico. 

Os processos organizacionais ou de integração organizacional, dão apoio e suporte aos 

processos de negócio e os seus resultados são imperceptíveis para o cliente externo, sendo 

centrados na organização (Gonçalves, 2000a). Enquanto, os processos gerenciais, também dão 

suporte aos processos de negócio, sendo centrados nas ações em que os gerentes devem realizar 

e nos seus relacionamentos, incluindo ações gerenciais de medição e ajustes necessários ao 

desempenho e funcionamento organizacional para a entrega do produto/serviço ao cliente 

externo.  

Segundo Garvin (1998), os processos se classificam em dois grandes grupos: os 

processos organizacionais e os processos gerenciais. Em cada grupo, estabelece categorias de 

processos de acordo com a estrutura de cada um. O autor classifica os processos organizacionais 

em três categorias: 
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 Processos de trabalho: Dividem-se em processos operacionais e administrativos, 

estão ligados ao setor de produção, representando uma sequência de atividades que 

transformam entradas em saídas, proporcionando valor agregado; 

 Processos comportamentais: Processos comportamentais são sequências de 

passos utilizados para realizar os aspectos cognitivos e interpessoais de trabalho. 

Baseados nas dinâmicas de grupo e concentram-se em padrões de comportamento. 

Estabelecem padrões e ação organizacional a partir do comportamento dos 

indivíduos na realização do trabalho, sendo que muitas vezes, esses padrões 

determinam o sucesso ou fracasso operacional do processo;  

 Processos de mudança: Essa abordagem tem raízes na gestão estratégica, 

correspondem a uma sequência de eventos estabelecidos ao longo do tempo e que 

integram a evolução organizacional. Esses processos são explicitamente dinâmicos 

e intertemporais.  

Ainda na visão de Garvin (1998), os processos gerenciais são classificados em três 

categorias: 

 Processos de Direção: Definem as metas e os objetivos da organização, traçando o 

direcionamento a ser seguido, conduzindo-a na rota desejada/planejada. 

 Processos de Negociação e Persuasão: Após o estabelecimento da direção, buscam 

a obtenção de recursos e suporte necessários ao bom desempenho organizacional. 

 Processos de Monitoramento e Controle: Esses processos são projetados para 

garantir que as ações estratégicas sejam executadas conforme o planejamento. Além 

disso, permite restaurar o equilíbrio da organização em direção aos objetivos 

estabelecidos, corrigindo e prevendo situações indesejáveis em função das pressões 

e mudanças (internas e externas) no contexto organizacional.  

Segundo BPM CBOK (2013), os processos de negócio podem ser classificados em três 

categorias:  

 Processo primário: consiste em um processo de ponta a ponta (interfuncional – entre 

áreas funcionais; interorganizacional – até mesmo entre organizações), cujo 

resultado agrega valor diretamente para o cliente; 

 Processo de suporte: tem como objetivo apoiar e entregar valor para outro tipo de 

processo (primário / gerenciamento) e não diretamente para os clientes; 

 Processo de gerenciamento: é um processo que tem a capacidade de assegurar que 

a operação esteja alinhada e de acordo com os objetivos e metas da organização.  
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Apesar das inúmeras definições e classificações de processos encontradas na literatura, 

observou-se que a terminologia mais aplicada é “processo de negócio”. Para Gonçalves 

(2000a), quando o conceito é aplicado a uma organização ou negócio, o termo “processo de 

negócio” ou business process passa a ser mais utilizado.  

 

 

2.1.1.3 Evolução da Gestão por Processos 

 

 

O conceito, metodologias, ferramentas e tecnologias relacionadas à gestão por processos 

estão em constante evolução em função das transformações e inovações no cenário 

organizacional. Para Niehaves; Plattfaut; Becker (2013), o conceito BPM tem suas raízes na 

Gestão da Qualidade Total ou Total Quality Management (TQM) e Reengenharia de Processos 

de Negócios. Como tal, é uma abordagem bem estabelecida, que combina as duas medidas de 

mudança de processo: incremental e total. 

Smith; Fingar (2003) dividem a abordagem de processos em três grandes períodos, 

chamados de ondas. A primeira onda iniciou-se com a criação do modelo japonês de controle 

total da qualidade ou Total Quality Control (TQC), na década de 70 e 80. A segunda onda, na 

década de 90, tendo como marco a gestão baseada em processos, com a Reengenharia de 

Processos de Negócios ou Business Process Reengineering (BPR), abordando o princípio de 

otimização radical de processos. A terceira onda, em fase de consolidação e adaptação, está 

baseada na habilidade e capacidade de mudança e na gestão por processos por meio de 

automação.  

Para Neto; Junior (2008), o Business Process Management (BPM) busca o que tem de 

melhor nas metodologias, ferramentas e tecnologias dos movimentos anteriores, com o objetivo 

de implantar, gerenciar e melhorar os processos de forma mais madura e cíclica. A Figura 4 

apresenta uma evolução da abordagem de processos ao longo da linha do tempo, inclusive um 

movimento anterior pela gestão da qualidade iniciado por Frederick Taylor, podendo ser 

considerado uma gestão baseada em processos, apesar de o referido movimento ter sido 

centrado em atividades específicas e operacionais.  

 

 

 

 

 

 

http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=12139031400&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=36606731700&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7403712750&zone=
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Figura 4 - Perspectiva Histórica na Gestão por Processos 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Neto; Junior, 2008, p. 11 

  

Segundo Muehlen; Ho (2006) a gestão por processos de negócio ganhou interesse das 

organizações ao longo dos últimos anos, no entanto, os autores comentam que as suas raízes 

não são novas.  

 

 

2.1.1.4 Gestão por processos de negócio – BPM: Conceito  

 

 

As empresas para melhorarem o desempenho organizacional e se adaptarem às novas 

exigências e mudanças de requisitos de negócios e/ou regulamentares, estão buscando estruturar 

e alinhar os seus processos de negócios aos objetivos estratégicos, a fim de gerar valor aos seus 

produtos e serviços, com a adoção de práticas de gestão orientada por processos. Segundo 

Gonçalves (2000b) a decisão de adotar um modelo organizacional voltado aos processos 

essenciais não é fácil, o que exige envolvendo e um grande esforço de todos, bem como uma 

razoável dose de risco para a empresa. Para acrescentar, Hammer (1998) afirma em sua 

entrevista à revista HSM Management, que a mudança de uma organização tradicional para um 

modelo de gestão por processos é muito difícil, pois os indivíduos precisam aprender a pensar 

de uma maneira inovadora, compreendendo melhor o contexto do negócio, assumindo mais 

responsabilidades e trabalho em equipe.   

A abordagem baseada em processos é usada rotineiramente pelas organizações em todo 

o mundo. Além disso, poucos executivos questionam a ideia de que a abordagem de processos 

de negócio pode proporcionar melhorias efetivas e substanciais no desempenho organizacional, 

permitindo entregar mais valor aos clientes e na geração de lucros mais elevados aos acionistas. 

Entretanto, apesar das intenções e investimentos, muitas organizações para transformarem os 

seus processos de negócio de ponta a ponta têm feito um esforço árduo e angustiante para 

implementá-los, uma vez que todo o processo de mudança é difícil, mas a mudança baseada em 

processos é particularmente mais difícil. (Hammer, 2007). 
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Segundo BPM CBOK (2013), Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM) é uma 

abordagem gerencial para identificar, desenhar, executar, documentar, medir, monitorar, 

controlar e melhorar processos de negócio automatizados ou não, com o objetivo de atingir os 

resultados esperados alinhados aos objetivos estratégicos de uma organização. BPM envolve a 

definição deliberada, colaborativa e cada vez mais assistida por tecnologia, melhoria, inovação 

e gerenciamento de processos de negócio ponta a ponta que conduzem a resultados de negócios, 

cria valor e permite que uma organização cumpra efetivamente a sua missão. Além disso, 

permite que uma organização alinhe seus processos de negócio à sua estratégia organizacional, 

conduzindo a um desempenho eficiente em toda a organização por meio de melhorias das 

atividades específicas de trabalho em um departamento, a organização como um todo ou entre 

organizações.  

Ainda, segundo BPM CBOK (2013), existem vários conceitos fundamentais que 

definem BPM, a saber: 

 BPM é uma disciplina de gestão que compreende um conjunto de conhecimentos e 

de melhores práticas para orientar a organização no alcance de seus objetivos 

estratégicos.  

 BPM não é uma prescrição de estrutura de trabalho, metodologia ou conjunto de 

ferramentas, sendo um balizador orientativo para as organizações no 

desenvolvimento de princípios e práticas para o gerenciamento de recursos.  

 BPM é uma capacidade que a organização desenvolve para gerenciar os seus 

processos de negócio de forma integrada com a adoção de métodos otimizados, 

pessoas preparadas e tecnologias apropriadas para esse tipo de abordagem.  

 BPM tem como propósito entregar valor ao cliente por meio do gerenciamento 

centrado em seus processos de negócio. 

 BPM trata o trabalho ponta a ponta e a execução linear das atividades ao longo das 

funções de negócio de forma integrada e orquestrada.  

 BPM abrange os seguintes requisitos: o que, onde, quando, por que, como e por 

quem o trabalho é executado. 

 Os meios pelos quais os processos de negócio são definidos e representados devem 

ser adequados ao propósito da organização.  

 Compreende um ciclo de atividades contínuo que permita o gerenciamento dos 

processos com o propósito de transformar e melhorar os processos de negócios, 

alinhados à estratégia e ao cliente.  
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 BPM exige investimento nas capacidades de gerenciamento e operação do negócio. 

 O desenvolvimento das capacidades de negócio é desenvolvido a partir de um nível 

de maturidade em processos. 

 A implementação de processos de negócio ponta a ponta cria a necessidade de 

novos papeis e responsabilidades em função do gerenciamento de processos 

interfuncionais (como por exemplo, donos de processos e gerentes de processos). 

 A tecnologia desempenha papel de apoio e facilitador e não de liderança na 

implementação de BPM. 

 O processo de implementação de BPM é uma decisão estratégica e requer patrocínio 

e apoio da alta administração. 

 Processos de negócio intensivos baseados em conhecimento (ativos intangíveis) 

devem ser identificados e tratados de forma adequada.  

Segundo a Gartner Group, disponível em seu glossário, BPM é a disciplina de gestão 

por processos que permite alcançar a melhoria dos resultados de desempenho do negócio, bem 

como contribui para tornar o modelo de operação mais ágil e célere. Os processos abrangem as 

fronteiras organizacionais, interligando pessoas, fluxos de informação, sistemas e outros 

recursos organizacionais a fim de criar e entregar valor aos clientes. 

Segundo Jeston; Nelis (2008), a gestão por processos ou business process management 

é a realização dos objetivos de uma organização por meio de melhoria, gestão e controle de 

processos de negócio essenciais. Sendo uma prática holística de gestão empresarial e requer: o 

entendimento e o envolvimento da alta administração, a definição clara de papeis, a existência 

de processos de decisão como parte da governança de BPM, metodologias apropriadas, sistema 

de informação de processos, colaboradores capacitados e bem treinados e cultura receptiva para 

a gestão por processos.  

Segundo Niehaves; Plattfaut; Becker (2013), BPM pode ser considerado como uma 

abordagem de gestão para a obtenção de melhorias tanto evolutivas quanto revolucionárias nos 

processos de negócios.  

O estado da arte propõe diversos modelos para suportar a gestão por processos de 

negócio – BPM, sendo que alguns autores apresentam fases do ciclo de vida BPM mais 

detalhadas, enquanto outros autores consolidam as atividades envolvidas em um número menor 

de etapas. Desta forma, constatou-se que a maioria dos modelos de abordagem BPM 

pesquisados na literatura são cíclicos e iterativos, cujas ações se repetirão na fase seguinte, 

orientando de uma forma geral o planejamento, análise, implementação, gerenciamento, 

http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=12139031400&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=36606731700&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7403712750&zone=
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monitoramento e melhoria contínua dos processos de negócio. Sendo assim, alguns desses 

modelos de ciclo BPM são apresentados na seção seguinte. 

 

 

2.1.1.5 Dimensões 

 

 

No estudo desenvolvido por Reijers (2006), o autor categorizou os fatores críticos de 

sucesso identificados em iniciativas de gestão por processos de negócio em quatro dimensões: 

Gestão, Processo, Tecnologia e Humano. A Figura 5 ilustra a organização destas dimensões.  

 

Figura 5 - Dimensões dos Fatores Críticos de Sucesso 

 

Fonte: A autora 

 

 

2.1.1.6 Ciclo de Vida de Gestão por Processos de Negócio – BPM 

 

 

A seguir são apresentados três modelos de ciclo BPM para auxiliar o gerenciamento dos 

processos de negócio. 

Para BPM CBOK (2013), existem diversas variações de modelos e ciclos de vida BPM 

que descrevem a abordagem em um ciclo contínuo de gerenciamento, sendo assim, o BPM 

CBOK utiliza-se como pano de fundo o ciclo original Plan-Do-Check-Action (PDCA) de 

Deming, uma vez que a maioria dos ciclos de vida BPM pode ser mapeada a partir do referido 

ciclo (Plan-Do-Check-Act). 

Gestão Processo

Tecnologia Humano

FCS
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 O modelo de ciclo de vida BPM proposto por Muehlen; Ho (2006) é composto por seis 

fases cíclicas e iterativas, conforme apresentadas a seguir: 

 Análise Organizacional: envolve a definição de metas organizacionais e de 

processos, bem como a avaliação dos fatores ambientais e das limitações que tem 

efeito sobre os processos organizacionais. 

 Desenho de processos: esta etapa corresponde ao detalhamento e modelagem dos 

processos que a organização pretende analisar, redesenhar e/ou automatizar, 

utilizando métodos formais de modelagem. Além disso, é necessário identificar e 

compreender as variáveis que influenciam a concepção ou redesenho do processo.  

 Implementação de processos: durante esta fase os modelos de processos são 

especificados e transferidos para os ambientes operacionais. Os modelos de 

processos propostos podem ser manual ou automático, este último com o suporte 

de software BPMS (Business Process Management System). 

 Execução de processos: corresponde à execução do fluxo de trabalho a partir das 

especificações e objetivos estabelecidos para os processos. Nesta fase, eventos de 

auditoria são realizados para efeitos de controle e melhoria de processos. 

 Monitoramento de processos: contempla atividades de medição em tempo real do 

desempenho dos processos. 

 Avaliação de processos: identifica oportunidades de melhorias a partir dos 

resultados das auditorias e das medições dos processos a fim de retroalimentar todo 

o ciclo BPM com medidas de melhorias contínuas e cíclicas. 

O modelo de ciclo de vida BPM proposto por Baldam (2007) compreende quatro etapas, 

conforme descritas na Figura 6 a seguir: 
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Figura 6 - Ciclo de Vida BPM 

 

 

 

 

Fonte: BALDAM, 2007, p. 56. 

 

 

 Planejamento do BPM: fase correspondente ao alinhamento dos processos à 

estratégia organizacional, com a seleção dos processos críticos do negócio e a 

análise dos fatores do ambiente interno e externo. Além disso, tem o propósito de 

estabelecer os planos de ação para a implantação. 

 Modelagem e Otimização de Processos: esta fase compreende a modelagem, 

análise da situação atual e futura (proposta) do processo, simulação, inovação e 

melhoria contínua dos processos alinhados às diretrizes, objetivos e especificações 

dos processos, com a análise e adoção das melhores práticas de referência existentes 

no mercado. 

 Execução de Processos: fase que engloba as atividades necessárias para garantir a 

implementação e a execução dos processos. Para suportar as referidas atividades, 
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planos de treinamentos e de tecnologia são elaborados, bem como ajustes de 

equipamentos, métodos e sistemas informatizados.   

 Controle e Análise de Dados: compreende atividades referentes ao monitoramento 

dos processos, com a utilização de recursos distintos, como por exemplo, o uso de 

indicadores de desempenho de processos.  Os resultados gerados nesta fase 

retroalimentam as etapas de Modelagem/Otimização e Planejamento.   

 

 

2.1.2 Fatores Críticos de Sucesso (FCS)  

 

 

Nesta seção são apresentados os principais conceitos e fundamentos referentes aos 

Fatores Críticos de Sucesso (FCS).  

 

 

2.1.2.1 Definição e importância dos Fatores Críticos de Sucesso (FCS) 

 

 

Existem inúmeras variáveis que podem influenciar o desempenho de uma organização, 

tendo em vista o contexto organizacional e o negócio no qual está inserida. Sendo assim, é 

imprescindível identificar as variáveis críticas e vitais ao negócio que podem possibilitar o 

sucesso ou fracasso no atingimento das metas estabelecidas.  

No trabalho desenvolvido por Caralli (2004), o autor apresenta que Rockart (1979) 

aprimorou e expandiu a pesquisa sobre o conceito original de FCS de D. Ronald Daniel, 

apresentado inicialmente na década de 60, com uma nova abordagem metodológica para definir 

as necessidades de informação junto à alta administração das organizações.  

Para Rockart; Bullen, C. (1981), os fatores críticos de sucesso são poucas áreas 

fundamentais de uma determinada atividade, em que os resultados favoráveis são 

absolutamente necessários para que o executivo alcance os seus objetivos e o conduza às 

informações que ele realmente necessita. Desta forma, o gerente deve ter informações 

adequadas para permiti-lo definir se os eventos estão transcorrendo suficientemente bem em 

cada área. Acrescenta que FCS é o número limitado de áreas nas quais os resultados, se forem 

satisfatórios, irão assegurar o desempenho bem sucedido e competitivo para a organização. Eles 

são as poucas áreas-chave em que "as coisas têm de dar certo" para o negócio florescer. 
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Rockart; Bullen (1981) fornecem em sua obra um resumo útil de definições de FCS 

semelhantes, mas distintas. A seguir são apresentadas essas definições: 

 principais áreas de atividades em que os resultados favoráveis são absolutamente 

necessários para alcançar os objetivos; 

 áreas-chave que são necessárias para o negócio prosperar; 

 "fatores" que são "críticos" para o "sucesso" da organização; 

 principais áreas de atividades que devem receber atenção constante e cuidadosa da 

alta direção; 

 um número relativamente pequeno de variáveis.  

Caralli (2004) complementa que os FCS são áreas-chaves de desempenho essenciais 

para que a organização cumpra a sua missão, sendo uma representação explícita das áreas-chave 

de desempenho de uma organização. Cada organização tem um conjunto de FCS que é herdado 

do negócio em particular em que atua. 

Na visão de Jeston; Nelis (2008) embora cada projeto seja único e tenha os seus próprios 

fatores e características de sucesso, é possível identificar fatores fundamentais e críticos de 

sucesso que se aplicam a todos os projetos de BPM. 

 Caralli (2004) afirma que os FCS são poderosos porque eles explicitam os elementos 

que um gerente intuitivamente, repetidamente, e mesmo talvez acidentalmente conheça e faz 

(ou deveria fazer) para se manter competitivo. No entanto, quando explicitado, o FCS pode 

tocar a intuição de um bom gerente e torná-lo disponível para orientar e direcionar a organização 

para cumprir sua missão. 

BPM CBOK (2013) considera fatores críticos de sucesso como fatores-chave de sucesso 

(FCS). FCS são as condições que devem ocorrer para assegurar o sucesso. Além do mais, 

descreve que esses fatores são específicos por segmento, local e negócio, podendo variar para 

cada organização. Essas variáveis correspondem o que a organização precisa buscar e fazer para 

obter sucesso de forma contínua e não necessariamente o que está sendo praticado e realizado 

no momento atual da implementação do projeto.  

 

 

2.1.2.2 Método FCS de Rockart 
 

 

O método empírico desenvolvido por Rockart (1979) é baseado em entrevista, tem como 

objetivo prover uma técnica estruturada para que os gerentes determinem as áreas fundamentais 
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referentes à atividade em questão, tornando explícitos e estruturais os FCS dos gestores. Os 

resultados gerados nas entrevistas com os gestores contribuem para a definição de prioridades 

e de ações estratégicas organizacionais. Além disso, o referido autor afirma que a chave do 

sucesso para a maioria dos gestores é focar seus recursos mais limitados (o tempo) sobre as 

atividades que realmente fazem a diferença entre o sucesso e o fracasso, uma vez que os gestores 

tem uma quantidade enorme de informações e atividades que precisam gerenciar no seu dia a 

dia.  

No método FCS desenvolvido por Rockart; Bullen (1981), os autores apresentam uma 

hierarquia de termos e conceitos presentes no processo de gestão de uma organização, a fim de 

compreender o contexto e o complemento de conceitos adicionais que envolvem os FCS 

organizacionais. Esta hierarquia está ilustrada na Figura 7. 

 

Figura 7 – Hierarquia de Termos e Conceitos de Gerenciamento 

 

Fonte: Adaptado de Rockart; Bullen (1981), p 10. 

 

Segundo Rockart (2002) na sua obra intitulada como “Critical Success Factors: A 2002 

Retrospective”, o autor afirma que o desenvolvimento de FCS é um processo que inclui três 

passos:  

(1) um workshop introdutório explicando o conceito de gestão, com a apresentação de 

exemplos convincentes; 

(2) entrevistas com a equipe de gestão e outros funcionários-chave, podendo ser 

individuais e ou grupos focais. A partir dessas entrevistas um conjunto de FCS é 
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desenvolvido pelo facilitador (entrevistador) para utilizá-lo como ponto de partida para 

discussões futuras em oficina específica com os executivos da organização. 

(3) Oficina direcionada para incentivar e estimular a equipe de gestão para debater 

plenamente o que é fundamental para a organização. Ao final da oficina, os resultados 

gerados são os FCS discutidos e validados da organização e um conjunto de programas 

de ações para colocá-los em prática. 

 

A Figura 8 a seguir apresenta o detalhamento do processo FCS. 

 

Figura 8 – O Processo FCS 

 

Fonte: Adaptado de Rockart (2002), p 10. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 MAPEAMENTO DO ESTADO DA ARTE 
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Para a elaboração da pesquisa de dissertação sobre o tema central do trabalho foram 

realizadas pesquisas para fundamentar a revisão da literatura com o intuito de apresentar o que 

está consolidado na literatura, bem como o estado da arte em relação ao tema abordado. 

As fontes de pesquisa para o levantamento bibliográfico foram as bases de dados 

SCOPUS, ISI Web of Science (acessadas no período de 11 a 15 de Novembro de 2013) e 

SciELO.Org (acessada no período de 29 de Novembro a 01 de Dezembro de 2013) por meio 

do Portal de Periódicos da Capes.    

Utilizou-se o modelo para webbliomining (ou garimpagem de texto na web) proposto 

por Costa (2010) para apoiar a estruturação e sistematização da pesquisa de revisão 

bibliográfica, a fim de construir um referencial de partida sobre o tema central da pesquisa. 

 

 

2.2.1 Pesquisa nas bases SCOPUS e ISI 

 

 

Para a realização das buscas nas bases de dados SCOPUS e ISI utilizou-se as seguintes 

palavras-chave de forma isolada acerca do tema: “business process management”; “critical 

success factors”; “business process orientation”. O objetivo inicial da referida busca foi 

identificar e investigar o quantitativo geral de publicações nas respectivas bases de dados a 

serem pesquisadas, sem restrições quanto aos parâmetros de refinamento de pesquisa. A seguir 

são apresentados os resultados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Palavras-Chave da Pesquisa: Busca Inicial 

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa efetuada por meio do Portal Periódicos Capes, nas Bases SCOPUS 

e ISI, acessadas no período de 11 a 15 de Novembro de 2013.  

 

Palavras-Chave 

SCOPUS ISI 

Registros Encontrados 
Registros 

Encontrados 

“Business process management” 2.664 1.409 

“Critical success factors” 3.313 1.870 

“Business process orientation” 52 20 
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A verificação de registros encontrados nas bases SCOPUS e ISI com as três palavras-

chave pesquisadas isoladamente, evidenciou variados temas acerca dos assuntos BPM e FCS, 

como por exemplos, Modelos de Maturidade BPM; Gestão de Mudanças; Automatização de 

Processos; Gestão da Qualidade; FCS em abordagens de métodos médicos; Certificação ISO e 

FCS; Gerenciamento de Serviços de TI e FCS; Sistemas Integrados de Gestão ou Enterprise 

Resource Planning (ERP) e FCS; E-commerce e FCS, dentre outros.  

Em virtude da alta dispersão e variedade de registros encontrados em relação ao 

contexto BPM e FCS, fez-se necessário um refinamento da pesquisa com a combinação de 

algumas palavras-chave, com o objetivo de focar no tema central do trabalho em questão, 

considerando apenas os artigos e review em periódicos. 

 

Tabela 3 – Frases de Pesquisa e respectivos resultados encontrados nas bases SCOPUS e ISI 
 

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa efetuada por meio do Portal Periódicos Capes, nas Bases SCOPUS 

e ISI, acessadas no período de 11 a 15 de Novembro de 2013.  

 

Após a realização dessas buscas, os registros em duplicidade encontrados nas bases 

SCOPUS e ISI, correspondendo ao total de 63, foram devidamente descartados, permanecendo 

um total de 151 artigos a serem analisados.  

Em seguida, mais uma ação foi realizada para descartar alguns artigos em função de 

algumas restrições e parâmetros aplicados nas bases de dados, sendo que esta ação foi realizada 

após a junção dos artigos contemplados nas duas bases SCOPUS e ISI, conforme resultado 

demonstrado na Tabela 4.     

 

 

 

Frases de Pesquisa 
SCOPUS ISI 

Artigos Encontrados Artigos Encontrados 

“Business process management” AND 

“Critical success factors” 
70 12 

“Business process management” AND 

“Business process orientation” 
37 4 

“Business process management” AND 

“Failure” 
82 6 

“Business process management” AND 

“Key factors” 
3 0 

TOTAL 

(Sem descartar registros em 

duplicidade) 

192 22 
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Tabela 4 – Artigos descartados da base de Dados SCOPUS e ISI 

 

Após a eliminação das duplicidades e restrições descritas na Tabela 4, o total de artigos 

válidos é de 135. Dentre esse universo, serão selecionados, a partir da análise dos títulos e dos 

resumos, os artigos que apresentarem maior aderência e adequação ao tema central da pesquisa.  

Após a análise dos títulos e resumos dos 135 artigos, foram selecionados 21 para leitura 

e análise na íntegra, sendo considerados relevantes e aderentes com o estudo em questão. Os 

demais artigos foram desconsiderados em função da falta de aderência e relevância em relação 

ao tema central da pesquisa, uma vez que abordam estudos variados acerca de BPM e FCS, 

como por exemplos, Interligação entre Arquitetura orientada a serviços e BPMA (Maturidade 

de Processos); FCS e ERP; Sistema de Gestão do Conhecimento; BSC e desempenho 

organizacional; Sistemas de Informação e desempenho dos negócios; Processos de negócio de 

conhecimento intensivo (KIBPs); Aspectos econômicos do redesenho de processos de 

negócios, bem como as abordagens manuais e automatizadas; Análise do impacto da gestão de 

processos de negócios (BPM) e gestão do conhecimento (GC) sobre a redução de riscos de 

terceirização (BPO); Estudo teórico a respeito dos modelos de maturidade de gestão de 

processos de negócio; ERP e orientação a objetos (OO); Desenvolvimento de tecnologia de 

gerenciamento de processos (Tecnologia ADEPT); Gestão de riscos na implantação de 

processos de negócio em computação na nuvem; Fluxo de trabalho transacional com base na 

análise de logs; Alinhamento entre Sistemas ERP e processos com a utilização do modelo 

SCOR; Prevenção e tratamento de exceção em processos de negócio; Semântica para execução 

de BPMN; Formulação de algoritmo para monitorar em tempo real os processos em execução; 

Método Seis Sigma; Cadeia de suprimentos e medição de desempenho organizacional; Sistemas 

Descrição do motivo de 

descarte 

Quantidade de 

Artigos 

desconsiderados 

Justificativa da Ação 

Artigos e Review relacionados 

aos Anais de conferências 
2 A revisão bibliográfica limita-se aos 

artigos e review em periódicos 

relacionados apenas às Revistas.  Artigos publicados em livros 7 

Artigos encontrados na base 

apresentando dados 

incompletos 

2 
O nome da Revista cadastrada não 

confere – dados incompletos.  

Outros idiomas  5 

Os idiomas considerados são inglês e 

português. Excluídos os seguintes 

idiomas: chinês, alemão, romeno e 

russo. 

TOTAL 16 --- 
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de Inteligência de Negócios (Business Intelligence – BI); Implementação e classificação de 

documentos de arquivo de acordo com os processos de negócio; Impacto da padronização de 

processos no desempenho do processo. 

Por fim, outra ação foi realizada para ratificar se os fatores críticos de sucesso 

encontrados nos 21 artigos foram abordados de alguma forma nas publicações que foram 

desconsideradas anteriormente em função da falta de aderência e alinhamento com o tema 

central da pesquisa. Como resultado desta referida ação, confirmou-se que nenhum fator crítico 

de sucesso foi encontrado nos artigos que foram descartados na fase inicial de análise. 

 

Os dados dos artigos estão ilustrados no Quadro 1. 

  

Quadro 1 – Lista de artigos selecionados para a pesquisa 

 

Autor / Ano de 

Publicação 
Breve Resumo 

Škrinjar, Trkman (2013) 

Um estudo de caso é utilizado para identificar os fatores críticos 

de sucesso em abordagem BPM e, em seguida, uma análise 

estatística de uma amostra de 324 empresas é realizada para 

operacionalizar os fatores críticos de sucesso.  

Ceribeli; De Pádua; 

Merlo (2013) 

Este artigo aborda uma revisão da literatura sobre fatores críticos 

de sucesso na implementação de gestão de processos de negócio, 

bem como um estudo de caso em uma organização que passou 

por duas experiências: uma implementação BPM de sucesso e a 

outra malsucedida.  

Bai; Sarkis (2013) 

Este estudo fornece uma metodologia (baseada no modelo 

DEMATEL) para avaliar a implementação BPM e os fatores 

críticos de sucesso (FCS) que podem auxiliar os gerentes de 

projeto na definição de estratégias adequadas de gestão de 

processos de negócio. Por meio de uma revisão da literatura, oito 

FCS são identificados para a implementação bem sucedida de 

BPM. Os dados do estudo de campo utilizam três fabricantes 

chineses para apoiar no progresso de investigação dos FCS.  

Schmiedel; Vom Brocke; 

Recker (2013) 

O artigo examina os valores constitutivos de um ambiente 

cultural BPM por meio de um estudo global com especialistas 

em BPM (acadêmicos e profissionais de mercado). 

Tuček; Hájková, Tučková 

(2013) 

O objetivo principal desta pesquisa foi monitorar as atitudes, 

opiniões e julgamentos dos gestores de empresas tchecas quanto 

aos aspectos individuais de BPM sobre as questões envolvendo 

foco nos objetivos, fatores, componentes, apoio, benefícios e 

barreiras para a implementação das iniciativas BPM.   

Niehaves; Plattfaut; 

Becker (2013) 

Refere-se ao estudo com aplicação no setor público, tendo como 

resultado a identificação de um conjunto de desafios 

relacionados à abordagem BPM, bem como a reflexão sobre a 

importância de avaliar as capacidades de BPM no contexto do 

http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=15830559100&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6505774727&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=12139031400&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=36606731700&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=36606731700&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7403712750&zone=
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Autor / Ano de 

Publicação 
Breve Resumo 

governo local por meio de uma pesquisa e aplicação em estudo 

de caso específico.   

Goeke; Antonucci (2013) 

A presente pesquisa analisou os detalhes de implantação BPM, 

sendo encontradas diferenças significativas entre os setores de 

serviços e de manufatura, em termos de infraestrutura 

organizacional e de propriedade do processo. 

Da Silva; Damian; De 

Pádua (2012) 

O referido estudo foi desenvolvido em duas empresas do setor 

de serviços, no qual foram realizadas entrevistas aprofundadas 

com gestores, a fim de identificar as principais barreiras e 

dificuldades na transição do modelo de gestão funcional para a 

abordagem organizacional por processos.  

De Waal; Batenburg 

(2012) 

O referido artigo investiga empiricamente o efeito do 

envolvimento e treinamento do usuário final na implementação 

bem sucedida de BPM. Neste estudo foram coletados dados de 

pesquisa com 143 usuários finais de um sistema de BPM em uma 

grande organização holandesa de segurança social, além disso, 

como parte integrante deste estudo foram realizadas 49 

entrevistas semi-estruturadas.  

Vom Brocke; Sinnl 

(2011) 

Trata-se de uma revisão da literatura que aborda a cultura como 

um aspecto chave na prática BPM.  

Trkman (2010) 

Este estudo propõe um quadro teórico BPM para identificar os 

fatores críticos de sucesso com base em uma nova combinação 

de três teorias subjacentes (contingência, capacidades dinâmicas 

e teoria de ferramentas tecnológicas), sendo aplicada em um 

estudo de caso do setor bancário de médio porte esloveno. 

Alibabaei et al., (2010) 

Aplicação de uma pesquisa entre especialistas em BPM para 

aprofundar sobre a influência do fator crítico de sucesso 

relacionado à cultura organzacional em implementação BPM.  

Ravesteyn; Batenburg 

(2010) 

Neste estudo foi realizada uma meta-análise da literatura para 

desenvolver um conjunto de instruções que diz respeito aos 

fatores críticos de sucesso em abordagem BPM, assim como uma 

pesquisa foi realizada com 39 consultores, desenvolvedores e 

usuários finais holandeses.  

Helfert (2009) 

O estudo foi desenvolvido no setor de saúde Irlandês, com o 

objetivo de identificar, neste cenário, o sucesso e o fracasso em 

iniciativas BPM, que por sua vez, cria-se uma base para propor 

um método de referência conceitual para a introdução da gestão 

de processos de negócio no contexto do segmento de saúde.   

Štemberger; Bosilj-

Vukšić; Jaklič (2009) 

O trabalho apresenta um método para a seleção de BPMS com 

critérios de seleção ligados às metas do projeto e aos fatores 

críticos de sucesso, sendo desenvolvido com base no método 

Analytic Hierarchy Process (AHP). A aplicabilidade do método 

proposto é demonstrada com dois estudos de caso que também 

são usados para analisar e discutir o assunto.  

Sentanin; Santos; Jabbour 

(2008) 

Aplicação em um centro de pesquisa brasileiro, no qual os 

desafios da implementação BPM são investigados neste estudo 

de caso particular.  

http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6507785265&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55665249800&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55665249800&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=36776270800&zone=
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Autor / Ano de 

Publicação 
Breve Resumo 

Mutschler; Reichert; 

Bumiller (2008) 

Este trabalho resume os resultados de três estudos empíricos 

relacionados aos sistemas de informação orientados a processos: 

um estudo de caso exploratório no setor de automóvel; uma 

pesquisa online entre 79 profissionais de tecnologia da 

informação (TI); uma pesquisa online com especialistas em 

gestão de processos de negócio.  

Al-Mudimigh (2007) 

Este artigo apresenta uma revisão da literatura, com o objetivo 

de investigar o papel e o impacto da gestão de processos de 

negócio em sistemas organizacionais de sucesso.  

Reijers (2006) 

O artigo apresenta um instrumento (lista de verificação) que 

pode ser aplicado antes da implementação de iniciativas BPM, 

com objetivo de auxiliar e prever o sucesso destas 

implementações. Três implementações BPM foram realizadas 

para validar a aplicabilidade da referida lista de verificação.   

Hung (2006) 

Este artigo discute como essas duas construções (alinhamento de 

processos e o envolvimento de pessoas) referentes às práticas 

BPM afetam o desempenho organizacional. Foi utilizado um 

questionário para coleta de dados, resultando em informações 

úteis sobre o referido constructo.   

Bandara; Gable; 

Rosemann (2005) 

Este artigo relata a primeira tentativa de identificar fatores e 

medidas de sucesso do processo de modelagem, sendo 

evidenciados de forma empírica por meio de estudos de casos de 

nove processos de projetos de modelagem em três principais 

organizações australianas. 

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa efetuada por meio do Portal Periódicos Capes, nas Bases SCOPUS 

e ISI, acessadas no período de 11 a 15 de Novembro de 2013.  

 

 

2.2.2 Pesquisa na base SciELO 

 

 

O levantamento desta pesquisa na base de dados SciELO foi realizado no período de 29 

a 01 de Dezembro de 2013, conforme resultado demonstrado na Tabela 5. 

 

 

 

 

 

Tabela 5 – Pesquisa Base SciELO com palavras-chave 

Palavras-Chave 
Número de Registros 

Encontrados 

Número de Registros 

Selecionados 

Gestão de Processos de Negócio 26 0 

http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=9633046900&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6701673705&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6701673705&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6701701206&zone=
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Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa efetuada por meio do site www.scielo.org. Acessada no período de 

29/11 a 01/12/2013. 

 

As publicações encontradas com a busca realizada com as palavras-chave, de forma 

isolada, não possuem aderência com o tema central da pesquisa. Em função do resultado 

disperso e insatisfatório, mais uma ação foi realizada com a combinação de algumas palavras-

chave. 

 

Tabela 6 – Pesquisa Base SciELO com Frases de Pesquisa 

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa efetuada por meio do site www.scielo.org.  Acessada no período de 

29/11 a 01/12/2013. 

 

Por fim, os quatro artigos encontrados com a frase de pesquisa não correspondem ao 

tema central da pesquisa em questão, ou seja, o resultado da busca na base de dados SciELO 

não retornou nenhuma publicação pertinente para o desenvolvimento da revisão bibliográfica.  

 

 

2.2.3 Estatísticas da Pesquisa – Artigos Selecionados 

 

 

Nesta seção são apresentadas as estatísticas referentes aos artigos selecionados para uma 

análise mais aprofundada, considerando as publicações distribuídas por ano, autor, periódico e 

idioma.  

a) Distribuição de artigos por ano de publicação 

 

No quadro abaixo os artigos são organizados e distribuídos por ano de publicação, 

incluindo o quantitativo e o percentual correspondente em cada ano.  

 

Fatores críticos de sucesso 39 0 

Business process management 41 0 

Critical success factors 16 0 

Frase de Pesquisa 
Número de Registros 

Encontrados 

Número de Registros 

Selecionados 

Business process management AND 

Critical success factors 
4 0 

Gestão de processos de negócio e fatores 

críticos de sucesso 
0 --- 

http://www.scielo.org/
http://www.scielo.org/


46 

 

Quadro 2 – Distribuição de Artigos por Ano 

 

 

Figura 9 – Distribuição de Artigos por Ano 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisa efetuada por meio do Portal Periódicos Capes, nas Bases SCOPUS 

e ISI, acessadas no período de 11 a 15 de Novembro de 2013.  

 

Observa-se que no ano de 2013 houve um aumento significativo nas publicações de 

artigos acerca do tema BPM e FCS 

 

b) Distribuição de artigos por autor  

 

Na relação de artigos selecionados, observa-se que apenas dois autores publicaram mais 

de um artigo, sendo eles: Vom Brocke (2011, 2013) e Peter Trkman (2010, 2013). Os demais 

autores que compõem a lista publicaram somente um artigo.  

c) Distribuição de Artigos por Periódico 

 

Observa-se que o periódico com o maior número de publicações é o Business Process 

Management Journal, com 38% das publicações em relação ao número de artigos selecionados 

(Total de 21 artigos).  
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Distribuição de Artigos por Ano

Artigos distribuídos por Ano 

Total 

de 

Artigos 

Ano 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 --- 

Quantidade 1 2 1 2 2 3 1 2 7 21 

% 

Correspondente 
4,76% 9,52% 4,76% 9,52% 9,52% 14,29% 4,76% 9,52% 33,33% 100% 
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Quadro 3 – Distribuição de Artigos por Periódico 

 

Periódico Quantidade 

Business Process Management Journal 8 

International Journal of Information Management 2 

Australian Journal of Basic and Applied Sciences 1 

E & M: Ekonomie a Management 1 

Ekonomska Istrazivanja-Economic Research 1 

European Journal of Information Systems 1 

Government Information Quarterly 1 

IEEE Transactions on Systems Man and Cybernetics Part C-Applications 

and Reviews 
1 

Information Resources Management Journal 1 

International Journal of Knowledge and Learning 1 

International Journal of Production Economics 1 

Journal Globalization, Competitiveness & Governability 1 

Total Quality Management and Business Excellence 1 

 

d) Distribuição de Artigos por Idioma 

Todos os artigos selecionados foram publicados em inglês, apesar de dois artigos serem 

de autoria de brasileiros.  

 

 

2.2.4 Fatores que contribuem para uma implementação de sucesso em iniciativas de 

Gestão por Processos de Negócio – BPM 

 

 

Foi observado um conjunto de fatores na literatura pesquisada que são considerados 

críticos pelos autores no sucesso, ou seja, no atingimento dos objetivos relacionados às 

iniciativas e projetos de BPM. Tendo em vista que o contexto da abordagem BPM é bastante 

amplo e complexo, os autores têm procurado desenvolver uma lista dos principais FCS que 

podem ser considerados barreiras ou facilitadores nas iniciativas BPM, dependendo do contexto 

organizacional, principalmente em relação aos estudos empíricos encontrados na literatura. 

BPM inclui uma infinidade de práticas de diferentes campos (Škrinjar; Trkman, 2013). O 

http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=15830559100&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=15830559100&zone=
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campo de pesquisa relacionado à BPM ainda está em fase inicial, apesar da atenção voltada 

para esta prática (Hung, 2006), além disso, uma explicação teórica por parte de pesquisadores 

e praticantes ainda está faltando (Trkman, 2010). 

Com base no levantamento realizado nas bases SCOPUS e ISI, constatou-se que há 

estudos diversificados acerca das abordagens BPM e FCS de forma isolada, no entanto, quando 

trata-se do constructo dos fatores críticos de sucesso em iniciativas BPM, há relativamente na 

literatura poucas pesquisas com a combinação desses dois elementos. Trkman (2010) relata em 

sua obra, com base em estudos de outros autores, que a gestão por processos de negócios (BPM) 

é um conceito basicamente popular, no entanto, ainda não foi devidamente fundamentado 

teoricamente, o que leva a problemas na identificação de fatores críticos de sucesso, tanto 

genéricos quanto em casos específicos de programas de BPM. Ainda na visão do referido autor, 

BPM deve traduzir a estratégia da empresa em necessidades específicas e possibilitar a 

execução da estratégia. 

Segundo Trkman (2010) muitos problemas no contexto organizacional estão 

relacionados com a evolução dos processos de negócio e sua variabilidade, isso significa que o 

BPM não é apenas um projeto de uma só vez, mas deve ser um esforço contínuo dentro de uma 

organização com a melhoria constante nos processos de negócio, bem como garantir 

constantemente a adequação entre os processos de negócios e a tecnologia da informação.  

 

 

2.2.4.1 Levantamento e análise dos Fatores Críticos de Sucesso abordados nas 

iniciativas de BPM encontrados na Literatura 

 

 

A análise dos artigos selecionados foi realizada mediante a observação dos seguintes 

elementos: objetivo geral, metodologia utilizada, aplicação, contexto e principais resultados 

obtidos, conforme demonstrado a seguir.  

Alibabaei et al., (2010) apresentam uma pesquisa entre especialistas em BPM para 

aprofundar sobre a influência e os efeitos do fator crítico de sucesso relacionado à cultura na 

implementação de projetos de BPM, uma vez que afirmam a existência de poucos estudos que 

consideram a forma como o fator cultura afeta a implementação BPM. Complementa ainda, 

que os estudos existentes na literatura apenas mencionam e apresentam este fator como sendo 

crítico para o sucesso das iniciativas BPM, no entanto não há uma investigação acerca dos 

diferentes aspectos e dimensões relacionados à cultura.  
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Segundo Alibabaei et al., (2010) o estudo baseia-se na investigação sobre os efeitos da 

cultura em diferentes fases de implementação BPM. Eles utilizam a revisão da literatura para 

extrair os diferentes aspectos que permeiam a cultura, bem como selecionam uma metodologia 

de BPM para determinar as fases relacionadas com a implementação de iniciativas de gestão de 

processos de negócio. Os itens relacionados ao fator cultura foram extraídos a partir de um 

quadro proposto na revisão da literatura, conforme apresentado a seguir: Formalismo nos 

processos e planejamento de negócios; Aceitação da mudança e disponibilidade para mudança; 

Abandono de autoridade (maior tendência para a colaboração). Para a coleta de dados utilizaram 

uma matriz de correlação (dimensões da cultura versus fases de implementação BPM) para 

estruturar a aplicação da pesquisa com os especialistas em BPM, sendo realizada em duas etapas 

com objetivos distintos. Os resultados da pesquisa demonstram que a cultura tem uma forte 

influência nas fases de “Planejamento de Mudança” e “Problemas de Processo”, e menos efeito 

na primeira fase “Estratégia de Implementação”, tendo em vista que a fase inicial do projeto de 

implementação, na maioria das vezes, está relacionada com as decisões gerenciais e 

estratégicas. O aspecto da cultura referente ao “Formalismo nos processos e planejamento de 

negócios” apresentou uma maior influência nas fases e atividades envolvendo a implementação 

de iniciativas BPM.  

Alibabaei et al., (2010) ainda destacam a importância de existir uma correspondência e 

alinhamento entre a cultura da organização e a cultura incorporada no conceito BPM para que 

a implementação torne-se previsível. Além disso, os autores afirmam que a cultura tem 

diferentes dimensões e aspectos, sendo que alguns deles são facilitadores para a mudança e 

outros se comportam como barreiras para a implementação de iniciativas BPM. Sendo assim, 

as organizações precisam conhecer as características e sutilezas de sua cultura, principalmente, 

os pontos fracos a fim de planejar ações voltadas para solucionar as possíveis questões que 

possam prejudicar o processo de mudança.   

Ceribeli; De Pádua; Merlo (2013) abordam em seu estudo uma pesquisa bibliográfica 

com o objetivo de mapear as práticas mais relevantes na implementação de iniciativas e projetos 

de gestão por processos. Posteriormente, tendo como ponto de partida este levantamento 

teórico, os autores realizaram um estudo de caso, no qual identificaram as práticas BPM 

consideradas como fatores críticos de sucesso para a implementação BPM. Neste estudo foram 

analisadas duas situações e experiências em projetos BPM na mesma organização, mas em 

ocasiões e momentos distintos, sendo que uma delas foi considerada frustrada e fracassada e a 

outra bem-sucedida, alcançando os resultados esperados.  
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Ceribeli; De Pádua; Merlo (2013) afirmam que muitos autores discutem sobre a 

importância de BPM, no entanto, não existe na literatura uma consolidação teórica a respeito 

dos fatores críticos de sucesso na implementação de projetos de gestão por processos. Os 

autores identificaram na revisão de literatura os seguintes fatores críticos de sucesso: (1) 

Patrocínio da Alta Administração; (2) Alinhamento entre estratégia e processos; (3) 

Capacitação de todos os envolvidos; (4) Priorização dos processos a serem melhorados; (5) 

Definição clara de responsáveis pelos processos; (6) Redução dos conflitos entre funções e 

processos; (7) Alinhar TI e processos; (8) Criação de um conjunto de métricas capazes de 

apontar os ganhos obtidos. As práticas relacionadas ao envolvimento da Alta Administração, 

ao alinhamento entre estratégia e processos, à capacitação de todos os envolvidos, à priorização 

dos processos a serem melhorados, à definição clara de papeis de processos e à redução de 

conflitos entre funções e processos foram apontadas tanto na literatura quanto no estudo 

empírico como sendo fatores críticos que contribuem para o sucesso das iniciativas BPM. No 

entanto, os resultados do estudo em questão demonstram que o fator relacionado ao patrocínio 

da Alta Administração, apontado no levantamento da literatura como sendo uma prática de 

extrema importância para o sucesso das iniciativas BPM, mostrou-se pouco relevante quanto à 

contribuição para o sucesso da gestão por processos, todavia, o que realmente fez toda a 

diferença foi o envolvimento ativo e a participação dos gestores da alta administração nas etapas 

do processo de implementação. Além disso, ao contrário do levantamento da literatura, 

constatou-se que o fator relacionado à definição de responsáveis pelos processos não é 

suficiente para garantir o sucesso das iniciativas BPM, o estudo empírico demonstra que quando 

não há esforços concentrados na gestão de conflitos entre gestores funcionais e gestores de 

processos, há uma grande tendência de enfrentar dificuldades no processo de implementação. 

Conclui-se, ainda, que as questões relacionadas ao alinhamento entre TI e processos e à criação 

de métricas capazes de apontar os ganhos obtidos nas iniciativas BPM foram apontadas como 

práticas importantes para promover suporte à implementação BPM, mas não podem ser 

considerados como fatores críticos de sucesso na abordagem de gestão por processos.  

Sentanin; Santos; Jabbour (2008) apresentam um estudo sobre a aplicação de BPM em 

um centro de pesquisa público brasileiro, no qual os desafios da implementação BPM são 

investigados e identificados neste estudo de caso particular. Além disso, o estudo apresenta um 

referencial teórico referente aos modelos de maturidade de BPM, os quais são utilizados para 

mensurar o nível de maturidade da instituição estudada. Os autores comentam que a 

identificação e o gerenciamento dos FCS em iniciativas de BPM aumentam a chance de 

alcançar o sucesso. Os autores abordam alguns FCS, dentre eles: (1) Investimento na formação 
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de funcionários em BPM; (2) Apoio formal da Alta Gestão (principalmente, nos primeiros 

projetos); (3) Construção de mentalidade baseada em processos; (4) Quebra de paradigma de 

mentalidade funcional. 

Tuček; Hájková; Tučková (2013) abordam no estudo os fatores, componentes, 

benefícios e barreiras para a implementação de BPM, cujo objetivo central da pesquisa é o 

monitoramento das atitudes, opiniões e julgamentos dos gestores de empresas tchecas. Foi 

utilizado o método de escalonamento baseado na quantificação dos dados qualitativos 

envolvidos na pesquisa. Os resultados completos da pesquisa demonstraram uma evolução 

positiva em quase todos os aspectos observados, sendo que a maior variação positiva, ou seja, 

aquele fator que mais se destacou dentre os aspectos pesquisados corresponde à importância da 

medição de desempenho do processo.  

Goeke; Antonucci (2013) analisam a diferença e os detalhes de implantação BPM entre 

os setores de serviços e de manufatura. Três fatores e mudanças consideradas necessárias para 

o sucesso de implantação BPM foram destacadas no estudo: (1) Infraestrutura adequada de 

processos de negócios (posições, responsabilidades e competências formalizadas); (2) 

Definição clara de proprietários (donos) dos processos de negócios; (3) Governança de 

processos de negócios. Além disso, foram encontradas diferenças significativas entre os setores 

de serviços e de manufatura, em relação aos fatores de infraestrutura organizacional e de 

propriedade do processo. 

De Waal; Batenburg (2012) investigam de forma empírica o efeito dos fatores 

relacionais ao envolvimento e treinamento do usuário final no sucesso de implementação de 

BPM. Foi utilizada uma abordagem de método misto e coletados dados a partir de 143 usuários 

finais de um sistema BPM em uma empresa holandesa de grande porte do ramo de segurança 

social e para complementar o estudo foram realizadas entrevistas semi-estruturadas. A análise 

qualitativa das entrevistas revelaram que as variáveis identificadas no estudo estão relacionadas 

ao envolvimento e treinamento dos usuários finais de sistemas BPM e à atitude dos usuários 

finais de sistemas BPM, o que resultou em impacto e influência significativa no sucesso desta 

abordagem. 

BPM CBOK (2013) aborda um conjunto de fatores-chave de sucesso envolvidos na 

implementação BPM. Ressalta que um dos fatores mais importantes para assegurar o sucesso 

da análise de processos são o apoio e o suporte direto da liderança executiva. Além do apoio da 

alta direção, outros fatores-chave são apresentados: (1) Maturidade em processos de negócio; 

(2) Métricas dos processos de negócio; (3) Alocação apropriada de recursos e tempo; (4) Foco 

no cliente do processo; (5) Entendimento da cultura organizacional; (6) Definição de donos dos 
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processos; (7) Equipe de Projeto interfuncional; (8) Benchmarking de processos (Modelos de 

Referência); (9) Gestão de Mudanças. 

Da Silva; Damian; De Pádua (2012) analisam a importância atribuída as tarefas e as 

principais barreiras envolvidas na mudança de paradigma da gestão funcional para a gestão por 

processos. Destaca ainda, que as barreiras e as restrições encontradas no levantamento da 

literatura podem estar associadas ao segmento do negócio, às pessoas e à empresa, sendo as 

principais: questões relacionadas à tecnologia, cultura organizacional compatível, falta de 

conhecimento de conceitos BPM, pouca integração entre as metodologias, técnicas e 

ferramentas implementadas em várias áreas de negócio da empresa, falta de cultura básica 

orientada à gestão por processos na empresa como um todo, falta de liderança e envolvimento 

direta da alta administração, falta de incentivos de recompensas para promover a 

implementação de novos processos, falta de recursos essenciais ou gestão ineficiente para a 

implementação de iniciativas BPM. Para isso, um estudo de caso foi desenvolvido em duas 

empresas do setor de serviços e foram identificados os principais fatores: Envolvimento das 

pessoas; Cultura Organizacional; Desenvolvimento da aprendizagem organizacional 

(seminários, cursos, apresentação de estudos de caso e visitas a empresas que implementaram 

BPM); Gestão de Mudança; Metodologia adequada para a implementação de iniciativas BPM; 

Compromisso da Alta Administração; Descrições de trabalho adequadas; Compreensão clara 

das causas dos problemas relacionadas aos processos. Em ambos os casos, as pessoas e a cultura 

organizacional foram consideradas as principais barreiras no processo de transição para o 

modelo BPM, tendo em vista a constatação do pensamento departamental presentes nas 

empresas em estudo. Sendo assim, um protocolo para o estudo de caso foi estruturado a partir 

de um modelo de grupos de tarefas BPM selecionado na fase de levantamento da literatura, que 

abordam as tarefas referentes à concepção do projeto, a gestão do dia a dia e a aprendizagem 

da gestão por processos.  

Ainda na visão dos autores Da Silva; Damian; De Pádua (2012), a migração para um 

modelo de gestão por processos pode ser lenta, tendo em vista que as novas práticas podem ser 

restringidas por várias barreiras. Os autores concluem que as empresas, objetos de estudo, 

compreendem a importância da prática BPM, entretanto, os seus níveis de desenvolvimento 

ainda são relativamente limitados.   

Al-Mudimigh (2007) aborda em seu trabalho o papel e o impacto de BPM em sistemas 

empresariais de sucesso. Sendo assim, uma revisão da literatura foi realizada para identificar e 

entender os fatores críticos de sucesso na implementação de um sistema empresarial de sucesso. 

A revisão da literatura identificou quatro fatores críticos de sucesso na implementação de 
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sistemas corporativos, são eles: compromisso da Alta Administração; Mudança nos processos 

existentes; Infraestrutura de TI e Implantação de gestão de mudanças, sendo que três dessas 

categorias estão relacionadas à abordagem BPM. O autor comenta que ainda existem 

organizações, nas quais a Alta Administração visualiza a implementação de sistemas 

corporativos como sendo exclusivamente um projeto de TI, descartando o seu papel de 

mediador na integração entre TI e processos de negócio. Assim, para garantir a implementação 

e execução bem-sucedida de sistemas corporativos, uma organização deve prestar atenção 

suficiente para BPM. Ao final, o autor apresentou um conjunto de boas práticas de BPM para 

alcançar o sucesso na implementação de sistemas corporativos, a saber: Compromisso da Alta 

Administração; Capacitação de todos os funcionários nos processos; Medição de desempenho 

dos processos; Incentivar a participação dos funcionários no processo de implementação. 

Helfert (2009) apresenta um quadro de análise de projetos voltado para a implementação 

de gestão de processos no setor de saúde. Com isso, a pesquisa tem a intenção de identificar os 

fatores de sucesso nessas abordagens de gestão de processos e, a partir desse cenário, propor 

um método de referência conceitual para introdução e concepção da gestão de processos na área 

da saúde. Utilizou-se como pano de fundo e cenário principal um estudo de caso que aborda 

um projeto de sistema de informação de recursos humanos. Para apoiar este estudo uma série 

de entrevistas foi realizada com especialistas envolvidos no projeto, concentrando o estudo em 

fatores gerenciais e fatores específicos da área da saúde. O autor comenta que as principais 

falhas estão relacionadas aos aspectos técnicos (desenho, modelagem e implementação) e às 

questões de gerenciamento de projetos e de mudanças. Além disso, comenta que a participação 

e o envolvimento das pessoas no nível operacional são essenciais para o sucesso do projeto e 

não apenas o apoio e o comprometimento da alta direção, como aponta a maioria dos autores. 

Por fim, os resultados do estudo de caso mostram que o conhecimento de questões específicas 

do ambiente organizacional e do negócio são mais importantes que as questões relacionadas ao 

gerenciamento de projetos. Outros fatores também foram abordados pelo autor como: 

problemas de gerenciamento de projetos, gestão do tempo (pressão relacionada ao tempo para 

a implementação), falta de gestão de mudança detalhada. 

Ravesteyn; Batenburg (2010) avaliam se existe uma base comum para a definição de 

BPM e BPMS (Sistemas), bem como os fatores críticos de sucesso para a implementação de 

um sistema de BPM. Utilizaram uma ferramenta de questionário web (com escala de Likert de 

7 pontos) para avaliar a visão dos entrevistados em relação aos seguintes aspectos: (1) definição 

e benefícios de BPM e BPMS e (2) os fatores críticos de sucesso para a implementação de 

sistemas de BPM. Neste estudo foi realizada uma meta-análise da literatura para desenvolver 



54 

 

um conjunto de instruções que diz respeito aos fatores críticos de sucesso em abordagem BPM, 

assim como uma pesquisa foi realizada com 39 praticantes de BPM holandeses, sendo divididos 

nos seguintes grupos: desenvolvedores, consultores e usuários finais. Os três grupos foram 

selecionados de forma aleatória com duas populações distintas e relação ao nível de 

conhecimento BPM (nível mais baixo e o outro mais alto). As definições e os benefícios de 

BPM e BPMS levantados na revisão da literatura foram confirmados pelos grupos de 

respondentes da pesquisa, o que demonstrou consenso entre a teoria e a prática e além do mais, 

evidenciou-se uma visão comum entre os três grupos.  

Segundo Ravesteyn; Batenburg (2010) os fatores críticos de sucesso identificados na 

literatura e o quadro de implementação de sistemas BPM (baseado na literatura) subsidiaram a 

criação de uma lista de 26 afirmações e declarações para ser validada junto aos entrevistados 

quanto à sua relevância. Os resultados da pesquisa mostram que os fatores críticos de sucesso 

mais relevantes que devem ser considerados na implementação são: Comunicação, 

Envolvimento das partes interessadas (envolvimento das pessoas certas durante o projeto - TI, 

Gerentes Funcionais, Donos de Processos) e Apoio da alta administração. O fator comunicação 

detém o maior valor médio (6,69). Sendo estes fatores expressos pela alta concordância nas 

declarações contempladas no questionário de pesquisa. Os autores defendem, com base nos 

resultados da pesquisa realizada, que os grandes projetos de sistemas BPM não devem ser 

desenvolvidos sem o apoio de uma abordagem top-down, além disso, sugerem que as 

organizações que pretendem iniciar um projeto de implementação de sistemas BPM devem 

perceber que não se trata de um projeto de TI, mas um BPMS deve apoiar os objetivos do 

negócio, sendo de importância estratégica para a organização. 

Reijers (2006) apresenta uma lista de verificação que pode ser utilizada para determinar 

o nível de orientação do processo na organização antes mesmo da fase de implementação um 

sistema de gestão por processos, com o objetivo de prever o sucesso do projeto em função do 

nível de orientação do processo identificado dentro da organização. O instrumento (lista de 

verificação) foi desenvolvido com base na literatura existente e enriquecido com experiências 

e dimensões práticas de um dos maiores fornecedores de sistemas de BPM da Europa. A lista 

de verificação se concentra apenas na orientação do processo como um fator de falha, o que 

restringe seu uso como um instrumento abrangente de prever o sucesso de implementação. A 

pesquisa consistiu em duas fases: o desenvolvimento da lista de verificação e posteriormente, 

a validação retrospectiva deste instrumento por meio de três estudos de casos distintos, 

selecionados a partir da base de clientes do fornecedor BPMS envolvido no estudo. No 

levantamento da literatura, o autor identificou outros fatores críticos de sucesso que foram 
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agrupados por dimensões, tais como: (1) Tecnologia: Capacidade de interoperar com os outros 

sistemas da organização; Solução de fluxo de trabalho escalável; Facilidade de uso do sistema 

de BPM (BPMS); (2) Gestão: Apoio da alta administração; Organizações burocráticas e rígidas; 

(3) Humano: Apoio dos funcionários; Gestão de Mudança; Aceitação do usuário final; 

Comunicação eficaz com os funcionários; Participação do usuário final. (4) Processo: 

Compreensão organizacional dos conceitos de processos; Nível de orientação de processos. 

Entretanto, o estudo em questão se concentrou apenas no fator crítico relacionado ao nível de 

orientação do processo da organização, classificando as situações das organizações em: "verde" 

refere-se à situação em que uma organização apresenta um nível suficiente de orientação do 

processo de ir em frente com a implementação, "amarelo" a um nível em que pode-se esperar 

problemas de implementação, e "vermelho" para uma situação em que a falta de orientação de 

processo existente põe seriamente em risco a implementação bem-sucedida. O autor relata que 

a orientação do processo é cada vez mais reconhecida na teoria e na prática como um fator 

importante que afeta o sucesso de implementação de sistemas de BPM. Com base nos 

resultados, conclui-se que existe uma relação entre a orientação do processo e o sucesso de 

implementação de sistemas de BPM.  

Brocke e Sinnl (2011) apresenta uma revisão da literatura e fornece uma visão geral 

sobre os estudos existentes acerca do papel da cultura na abordagem BPM. Com isso, este 

estudo fornece um quadro de referência sobre o papel da cultura em BPM, contribuindo na 

identificação e sensibilização de possíveis conflitos quanto aos aspectos culturais, que por 

muitas vezes, acabam sendo negligenciados. Os resultados da revisão da literatura evidenciam 

que o fator relacionado à cultura é amplamente pesquisado na comunidade BPM, tanto na teoria 

quanto na prática, mas as especificidades do referido fator não são devidamente sistematizadas, 

ou seja, fornece instruções para a mudança cultural. Os autores relatam em seu estudo que BPM 

é uma abordagem de gestão que se desenvolveu com um grande foco em tecnologia da 

informação, no entanto, eles ressaltam que há um crescente movimento no sentido de que BPM 

exige uma visão sistêmica da organização e do negócio como um todo, em especial aos aspectos 

culturais, que são considerados elementos-chave na prática BPM. Os autores analisaram as 

diferentes abrangências e categorias da cultura (cultura de grupo de trabalho; cultura 

organizacional; cultura nacional) em relação à prática BPM. Desta forma, os resultados da 

revisão da literatura mostram que a maioria dos artigos de referência analisados considera a 

cultura organizacional reconhecida na pesquisa BPM, em contrapartida, a cultura de grupo de 

trabalho e cultura nacional raramente são citadas e reconhecidas na prática BPM. Os autores 

descrevem que os projetos BPM, muitas vezes, enfrentam barreiras e uma necessidade de 
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mudança no que diz respeito à cultura organizacional. O quadro de referência proposto funciona 

como ponto de partida para estruturar a pesquisa sobre a cultura BPM, bem como representa a 

integração entre as diferentes concepções de cultura, descrevendo o ajuste cultural como sendo 

um aspecto essencial na construção de uma cultura BPM.  

Schmiedel; Vom Brocke; Recker (2013) identificam as especificidades do ambiente 

cultural propício ao atingimento dos objetivos BPM. Os autores examinam os valores 

constitutivos de um ambiente cultural BPM por meio de um estudo global Delphi com 

especialistas em BPM (acadêmicos e profissionais de mercado, de vários países), com o intuito 

de explorar esses valores em um quadro a ser utilizado em projetos orientados a processos nas 

organizações. A pesquisa investiga quais são os valores culturais que são importantes para a 

gestão por processos de negócios. Quanto à concepção de cultura, os autores seguem o 

entendimento de que cultura é definida principalmente por meio de valores invisíveis, que se 

manifestam em ações e estruturas visíveis, como cerimônias, costumes, tecnologia, produtos, 

organogramas. Neste estudo empírico foram identificados quatro valores culturais 

fundamentais que apoiam a prática BPM, são eles: Orientação para o cliente; Excelência; 

Responsabilidade e Trabalho em Equipe. O valor “Orientação para o Cliente” refere-se à atitude 

proativa e responsável da organização para atender aos requisitos e às necessidades do cliente 

ao longo da cadeia de valor dos processos de negócios. Quanto ao valor “Excelência” refere-se 

à orientação para a melhoria contínua e inovação para alcançar e aumentar o desempenho 

processo de negócio, enfatizando a capacidade e a flexibilidade para a mudança constante na 

organização. O valor “Responsabilidade” refere-se ao compromisso em atingir os objetivos dos 

processos de negócios, bem como a responsabilidade nas decisões acerca dos processos. O valor 

“Trabalho em Equipe” refere-se à atitude positiva em relação à colaboração interfuncional.  

Štemberger; Bosilj-Vukšić; Jaklič (2009) abordam em sua obra um método para a 

seleção de BPMS, estando os critérios de seleção pautados nas metas do projeto BPM e aos 

fatores críticos de sucesso. A proposição do referido método é baseada na tomada de decisão 

multicritério (método AHP) e a sua aplicabilidade é demonstrada em dois estudos de casos de 

empresas de fabricação. Os autores abordaram alguns fatores críticos de sucesso em projetos 

BPM que foram utilizados na definição dos critérios e requisitos para o desenvolvimento do 

método de seleção de BPMS, a saber: Apoio e comprometimento da Alta Direção; Objetivos 

bem definidos do Projeto BPM; Vontade dos funcionários para a mudança; Identificação 

adequação dos processos a serem melhorados; Comunicação bem sucedida de modelos de 

processos entre os funcionários; Expectativas realistas e propostas de mudanças; Identificação 

http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6507785265&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55665249800&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=36776270800&zone=
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dos processos-chave; Divulgação dos objetivos do projeto e entendimento da necessidade para 

a mudança; Não exceder orçamento e duração do projeto BPM.  

Niehaves, Plattfaut, Becker (2013) examinam as capacidades de BPM no setor público 

a fim de fornecer uma visão geral sobre o assunto e identificar um conjunto de desafios dessa 

prática de gestão, bem como discutir modelos de maturidade como forma de orientar a 

promoção do desenvolvimento de capacidades organizacionais de BPM. A pesquisa qualitativa 

foi estruturada a partir de seis áreas de capacidade organizacional que se originam de um 

modelo de maturidade BPM: alinhamento estratégico; governança; métodos; tecnologia da 

informação; pessoas e cultura. Os resultados da pesquisa qualitativa demonstram que a 

tecnologia da informação é a única área de capacidade BPM que encontra-se bem posicionada 

para apoiar as atividades de BPM e a área de capacidade relacionada aos métodos apresenta-se 

o pior resultado, ou seja, apenas 9% da organizações utilizam de uma única notação de 

modelagem de processos. Adicionalmente, os autores realizaram um estudo de caso no governo 

local alemão para complementar a pesquisa, cujos resultados apresentaram que não existe uma 

estratégia BPM e nem mesmo um plano de melhoria de processos de negócio. Em relação à 

governança BPM, o processo de tomada de decisões relacionadas à BPM é muito fragmentado 

e as responsabilidades não estando bem definidas e, por outro lado, a tomada de decisão tem 

uma dimensão política envolvida. Quanto aos métodos, os resultados do estudo de caso 

mostram que apenas alguns processos de negócios foram modelados, utilizando uma variedade 

de técnicas relativamente pouco sofisticadas, além disso, não existe um método para controle e 

medição dos processos de negócio. A área de tecnologia da informação pesquisada no estudo 

de caso também é bastante subdesenvolvida, não existindo uma ferramenta única para apoiar a 

modelagem de processos, assim como, foi evidenciada a falta de métodos coerentes. A área de 

pessoas não é muito desenvolvida, ficando evidente que a organização não tem habilidades e 

conhecimento em gestão por processos e por fim, a cultura organizacional presente não é 

sensível ao processo de mudança e a falta de atenção da liderança à gestão por processos foi 

apontada como o fator mais importante nesta área. Na comparação dos resultados entre a 

pesquisa qualitativa e o estudo foi identificada uma discrepância entre a autoavaliação e os 

resultados de avaliação realizada por terceiros no estudo de caso, uma vez que a pesquisa 

apresentou um resultado mediano e o estudo de caso um resultado muito baixo em relação às 

capacidades BPM investigadas.  

Mutschler; Reichert; Bumiller (2008) apresentam o resumo de três estudos empíricos 

referentes ao desenvolvimento de sistemas de informação orientados a processos de negócios, 

além de identificar os fatores críticos de sucesso a partir de uma perspectiva de suporte e apoio 

http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=12139031400&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=36606731700&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7403712750&zone=
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ao ciclo de vida dos processos de negócio com a aplicação de uma pesquisa com especialistas 

em BPM. O questionário da pesquisa foi desenvolvido com base nos fatores críticos de sucesso 

em implementações BPM identificados pelos autores na literatura. Os FCS foram classificados 

em fatores da organização, do projeto e de tecnologia da informação. Conforme os resultados 

finais da pesquisa, os FCS relacionados à organização destacados pelos respondentes como os 

mais importantes foram: participação do usuário final do sistema de informação de apoio à 

prática de gestão BPM, acesso à informação necessária dos processos de negócios e capacidade 

de redesenhar os processos de negócio. Quanto aos fatores referentes ao projeto destacaram-se 

os seguintes: o compromisso da alta direção e a comunicação e, por último, destacaram-se os 

fatores relacionados à tecnologia da informação como: boa documentação e usabilidade da 

plataforma e tecnologia BPM.   

Hung (2006) examinam os conceitos-chave de BPM e seus efeitos sobre o desempenho 

organizacional. Os resultados apresentam evidências de que o alinhamento de processos e o 

envolvimento de pessoas, ou seja, dos conceitos-chave (dimensões) para a implementação bem 

sucedida de BPM, estão associados positivamente com o desempenho da organização. As 

variáveis associadas e confirmadas ao alinhamento de processos foram as seguintes: 

alinhamento da estrutura horizontal, alinhamento de TI e alinhamento estratégico. Em relação 

à dimensão envolvimento de pessoas destacam-se: compromisso da Alta Administração e 

capacitação dos funcionários.  

Bai; Sarkis (2013) fornecem uma metodologia para avaliar os fatores críticos de sucesso 

em iniciativas BPM, com o intuito de orientar e apoiar os gerentes de projetos na definição de 

estratégicas adequadas nas implementações de BPM. Na revisão de literatura realizada pelos 

autores oito FCS foram identificados para a implementação bem sucedida de BPM, a saber: 

Alinhamento Estratégico; Gerenciamento de Projetos; Tecnologia da Informação; Medição do 

desempenho; Ambiente colaborativo; Apoio da Alta Direção; Foco Usuário; Cultura. No 

processo de investigação desses FCS, utilizou-se um estudo de caso para visualizar as relações 

causais entre os FCS a fim de obter o nível de influência desses fatores nas iniciativas BPM. Os 

resultados finais do estudo de caso demonstraram que os fatores críticos de sucesso que se 

destacaram e as relações causais mais importantes entre eles foram os seguintes: Alinhamento 

Estratégico; Apoio da Alta Direção; Gerenciamento de Projetos; Ambiente colaborativo. 

Bandara; Gable; Rosemann (2005) identificam os fatores importantes para o sucesso de 

projetos de modelagem de processos, bem como a medição do sucesso neste tipo de abordagem. 

Um modelo selecionado a partir da revisão da literatura foi utilizado como pano de fundo para 

investigar os referidos fatores e medidas de sucesso, sendo aplicado em múltiplos estudos de 

http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=9633046900&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6701673705&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6701673705&zone=
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casos para validar o modelo. Os autores investigaram os fatores críticos de sucesso com o 

objetivo de fornecer aos profissionais uma orientação clara sobre a forma de medir praticamente 

a eficiência e eficácia de um projeto de modelagem de processos. Na revisão de literatura, os 

autores identificaram onze fatores de sucesso (Metodologia de modelagem de processos; 

Linguagem de modelagem de processos; Ferramenta de modelagem de processos; Experiência 

dos modeladores de processos; Estrutura da Equipe de Modelagem de Processos; Gestão de 

Projetos; Participação do Usuário; Competência do Usuário; Apoio da Alta Administração; 

Comunicação). Nos estudos de casos os fatores que obtiveram uma maior pontuação foram os 

seguintes: Participação das Partes Interessadas; Apoio da Alta Administração; Comunicação 

(Recursos de Informação); Gerenciamento de Projetos; Experiência do modelador de processos. 

Trkman (2010) fornece uma base teórica (quadro teórico) para identificar os fatores 

críticos de sucesso com a utilização e combinação de três teorias: contingência, capacidades 

dinâmicas e ferramentas tecnológicas. O autor menciona que essa base teórica pode ser usada 

para estudos de fatores críticos de sucesso gerais e em casos específicos (domínios diversos). 

A partir dessa base teórica, um estudo de caso foi realizado com o intuito de aplicar o quadro 

teórico na identificação dos fatores críticos de sucesso em uma iniciativa BPM e melhorar a 

probabilidade de êxito dos esforços de BPM. O autor afirma que o uso desta combinação de 

teorias segue o fato de que é difícil analisar as questões de pesquisa em gestão utilizando um 

único arcabouço teórico. Os fatores críticos de sucesso neste estudo são identificados a partir 

de algumas premissas: (a) necessidade de ajuste entre o ambiente de negócios e os processos, 

conforme a premissa identificada na teoria da contingência. (b) boa organização e esforços de 

melhoria contínua são necessários para assegurar benefícios sustentados de BPM, como 

estipulados pela teoria de capacidades dinâmicas. (c) bom ajuste entre as tarefas dos processos 

de negócio e a tecnologia da informação, conforme encontrado na teoria de ferramentas 

tecnológicas. O estudo mostrou que o sucesso em iniciativas BPM tem origem na identificação 

de variáveis contingentes que, em grande parte, influenciam tanto a estratégia organizacional, 

bem como as áreas críticas da empresa. Os fatores críticos identificados neste estudo de caso 

foram: (1) Alinhamento Estratégico - Para alcançar o sucesso em longo prazo e melhorar o 

desempenho, BPM deve ser ligada à estratégia organizacional; (2) Nível de investimento em 

Tecnologia da Informação – A importância de alinhar a estratégia de TI aos processos de 

negócio, buscando investimentos de TI que mais contribuem para a melhoria dos processos de 

negócios da organização; (3) Medição de Desempenho – A medição dos processos de negócio 

é essencial para alcançar a melhoria e desempenho sustentáveis; (4) Nível de Especialização do 

Funcionário – O equilíbrio de funcionários generalistas e especialistas na execução de um 
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processo deve ser encontrado pelas organizações; (5) Mudanças Organizacionais – BPM 

envolve uma análise profunda da organização e muitas vezes uma mudança na estrutura 

organizacional é necessária; (6) Nomeação dos proprietários (donos) dos processos – Todos os 

processos devem ter um “dono” claramente definido que analisa o desempenho do processo e 

é responsável pela sua melhoria contínua; (7) Implementação das Mudanças Propostas – 

Envolve a elaboração de um plano de ação com prioridades de melhorias a serem 

implementadas; (8) Utilização de um sistema de melhoria contínua – Desenvolver um sistema 

adequado de melhoria contínua e estimular o processo de sugestão de melhorias por parte dos 

funcionários; (9) Padronização dos processos – O principal desafio da padronização é a 

preservação da flexibilidade necessária dos processos para não inibir a inovação; (10) 

Informatização dos processos – Transformar com base no apoio de TI as atividades manuais 

em atividades informatizadas; (11) Automação dos processos – Variável inteiramente ligada à 

informatização, refere-se ao uso de TI para apoiar as tarefas rotineiras; (12) Formação e 

Capacitação de Funcionários – Investimento de recursos e tempo para o treinamento e 

capacitação dos funcionários nos processos de negócios, principalmente, naqueles mais 

complexos e críticos para a organização.   

Škrinjar, Trkman (2013) fornecem uma base teórica de FCS em BPM e, em seguida, 

apresentam um estudo de caso qualitativo para evidenciar os FCS e uma pesquisa quantitativa 

para identificar as práticas críticas para os FCS que devem ser focadas para melhorar e elevar 

o nível de maturidade de abordagem de processos de negócios na organização. Os FCS 

apresentados no estudo de Trkman (2010) foram utilizados, no entanto, algumas adaptações 

foram feitas em função das três fases de análises realizadas juntamente com um teste de Kaiser-

Meyer-Oklin, de adequação de amostragem, e teste de Bartetts, da esfericidade. Como resultado 

deste estudo foram identificados os seguintes FCS, bem como as suas práticas críticas 

correspondentes: (1) Alinhamento estratégico (Práticas Críticas correspondentes: Alta 

administração está ativamente envolvida nos esforços de melhoria de processos; Objetivos de 

processos de negócios são derivados e ligados à estratégia da organização; Melhoria de 

processos de negócios é frequentemente discutida na agenda de reuniões da alta administração; 

Mudanças nos processos são comunicadas a todos os funcionários; Funcionários de diferentes 

departamentos percebem que as metas de suas unidades estão alinhadas); (2) Medição do 

desempenho (Práticas Críticas correspondentes: Resultados de desempenho são utilizados na 

definição de metas de melhoria; Indicadores de desempenho são comunicados dentro da 

organização); (3) Mudanças organizacionais (Práticas Críticas correspondentes: A estrutura 

organizacional suporta os processos por meio dos departamentos; Proprietários de processos 
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são nomeados); (4) Suporte de Sistemas de Informações (Práticas Críticas correspondentes: O 

desenvolvimento de sistema de informação é baseado em processos de negócio (e não funções 

de negócio); Sistemas de informação de gestão relevante fornecem informações sobre o 

desempenho dos processos de negócio; A organização utiliza um sistema de CRM; Um sistema 

de gerenciamento de processos de negócios é usado; Sistema de informação é implementado 

para se conectar com os fornecedores); (5) Treinamento e capacitação de funcionários (Práticas 

Críticas correspondentes: Pessoas são treinadas para operar os novos processos ou aqueles 

alterados antes da sua implementação; Funcionários percebem o negócio como uma série de 

processos interligados; Política e estratégia são comunicadas em toda a organização). Os 

autores justificam teoricamente os FCS e as práticas críticas dos cinco fatores críticos de 

sucesso. Para cada FCS selecionado há um conjunto correspondente de práticas que têm efeito 

positivo e significativo sobre a melhoria da orientação de processos na organização.  

 

 

2.2.4.2 Tabulação e Consolidação dos FCS e Aspectos identificados em iniciativas 

BPM encontrados na Literatura 

 

 

Com base na análise dos artigos selecionados conforme demonstrada na seção anterior, 

os fatores críticos de sucesso e as variáveis identificadas na literatura foram consolidadas no 

Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Consolidado dos FCS e Aspectos identificados em iniciativas BPM encontrados 

na Literatura 

Referência FCS / Aspectos Identificados Contexto 

Škrinjar, Trkman 

(2013) 

 Alinhamento estratégico; 

 Medição do desempenho; 

 Mudanças organizacionais; 

 Suporte de Sistemas de Informações;  

 Treinamento e capacitação de 

funcionários. 

Um estudo de caso é 

utilizado para identificar os 

fatores críticos de sucesso 

em abordagem BPM e, em 

seguida, uma análise 

estatística de uma amostra 

de 324 empresas é 

realizada para 

operacionalizar os fatores 

críticos de sucesso. 
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Referência FCS / Aspectos Identificados Contexto 

Ceribeli; De Pádua; 

Merlo (2013) 

 Envolvimento ativo da Alta 

Administração;  

 Alinhamento entre estratégia e 

processos; 

 Capacitação de todos os envolvidos; 

 Priorização dos processos a serem 

melhorados; 

 Definição clara de papeis dos processos;  

 Redução dos conflitos entre funções e 

processos. 

Revisão da literatura e 

estudo de caso em uma 

empresa que presta 

diferentes serviços de 

montagem industrial, 

localizada no Estado de 

São Paulo.  

Bai; Sarkis (2013) 

 Alinhamento Estratégico;  

 Apoio da Alta Direção; 

 O gerenciamento de projetos; 

 Ambiente colaborativo. 

Revisão da literatura e 

estudo de campo com três 

fabricantes chineses. 

Schmiedel; Vom 

Brocke; Recker (2013) 

 Cultura Organizacional: Orientação 

para o cliente, Excelência, 

Responsabilidade e Trabalho em 

Equipe. 

Estudo global com 

especialistas em BPM 

(acadêmicos e 

profissionais de mercado). 

Tuček; Hájková, 

Tučková (2013) 
 Medição de Desempenho do Processo. 

A pesquisa tem como 

objetivo investigar a taxa 

de utilização de BPM nas 

empresas de fabricação. 

Niehaves, Plattfaut, 

Becker (2013) 

 Estratégia BPM; 

 Plano de melhorias de processos de 

negócios; 

 Governança de Processos de Negócio; 

 Definição clara de responsabilidades 

em relação aos processos de negócios; 

 Método único de modelagem de 

processos; 

 Definição de método para controle e 

medição de processos; 

 Ferramenta de tecnologia da 

informação única para a modelagem de 

processos; 

 Desenvolvimento de habilidade e 

conhecimento das pessoas na prática de 

gestão por processos; 

 Cultura organizacional sensível ao 

processo de mudança; 

 Atenção da liderança à gestão por 

processos. 

Aplicação de uma 

abordagem multi-método: 

pesquisa quantitativa e um 

estudo de caso qualitativo - 

Setor público alemão. 

http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=12139031400&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=36606731700&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7403712750&zone=
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Referência FCS / Aspectos Identificados Contexto 

Goeke; Antonucci 

(2013) 

 Infraestrutura adequada de processos de 

negócios (posições, responsabilidades e 

competências formalizadas); 

 Definição clara de proprietários (donos) 

dos processos de negócios; 

 Governança de processos de negócios. 

Análise das diferenças na 

implantação BPM entre os 

setores de serviços e de 

manufatura.  

Da Silva; Damian; De 

Pádua (2012) 

 Envolvimento das pessoas; 

 Cultura Organizacional; 

 Desenvolvimento da aprendizagem 

organizacional (seminários, cursos, 

apresentação de estudos de caso e 

visitas a empresas que implementaram 

BPM); 

 Gestão de Mudança; 

 Metodologia adequada para a 

implementação de iniciativas BPM; 

 Compromisso da Alta Administração; 

 Descrições de trabalho adequadas; 

 Compreensão clara das causas dos 

problemas relacionadas aos processos.  

Revisão de Literatura e 

estudo de caso em duas 

empresas do setor de 

serviços que operam em 

várias regiões do Brasil. 

De Waal; Batenburg 

(2012) 

 Envolvimento dos usuários finais de 

sistemas BPM; 

 Atitude dos usuários finais de sistemas 

BPM. 

Pesquisa com 143 usuários 

finais de sistema BPM de 

uma grande empresa de 

segurança social holandesa 

e 49 entrevistas semi-

estruturadas para 

complementar o estudo em 

questão.  

Vom Brocke; Sinnl 

(2011) 

 Cultura Organizacional. 

 Cultura BPM. 
Revisão da literatura. 

Trkman (2010) 

 Alinhamento Estratégico; 

 Nível de investimento em Tecnologia 

da Informação; 

 Medição de Desempenho; 

 Nível de Especialização do 

Funcionário; 

 Mudanças Organizacionais; 

 Nomeação dos proprietários (donos) 

dos processos; 

 Implementação das Mudanças 

Propostas; 

 Utilização de um sistema de melhoria 

contínua; 

 Padronização dos processos; 

 Informatização dos processos; 

 Automação dos processos; 

Quadro teórico BPM para 

identificar os fatores 

críticos de sucesso aplicado 

em um estudo de caso do 

setor bancário de médio 

porte esloveno. 
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Referência FCS / Aspectos Identificados Contexto 

 Formação e Capacitação de 

Funcionários. 

Alibabaei et al., (2010) 

 Cultura Organizacional  

(Aspectos envolvidos: Formalismo nos 

processos e planejamento de negócios; 

Aceitação da mudança e disponibilidade 

para mudança; Abandono de autoridade 

(maior tendência para a colaboração)). 

Pesquisa realizada com 

Especialistas em BPM no 

Irã.  

Ravesteyn; Batenburg 

(2010) 

 Comunicação; 

 Envolvimento das partes interessadas 

(envolvimento das pessoas certas 

durante o projeto); 

 Apoio da Alta Administração; 

 Abordagem top-down. 

Pesquisa com 39 

profissionais holandeses de 

BPM estratificados por 

vários níveis de 

conhecimento: 

desenvolvedores, 

consultores e usuários-

chave em projetos BPM.  

Helfert (2009) 

 Conhecimento de questões específicas 

do ambiente organizacional e do 

negócio; 

 Gerenciamento do projeto BPM; 

 Gestão do tempo (Pressão relacionada 

ao tempo para a implementação); 

 Gestão de mudanças de forma 

detalhada. 

 Aspectos técnicos (desenho, 

modelagem e implementação); 

 Apoio e comprometimento da Alta 

Administração; 

 Envolvimento das pessoas de nível 

operacional.  

Estudo de caso do setor de 

saúde pública na Irlanda.  

Štemberger; Bosilj-

Vukšić; Jaklič (2009) 

 Objetivos bem definidos do Projeto 

BPM; 

 Apoio e comprometimento da Alta 

Direção; 

 Vontade dos funcionários para a 

mudança; 

 Identificação adequada dos processos a 

serem melhorados; 

 Comunicação bem sucedida de modelos 

de processos entre os funcionários; 

 Expectativas realistas e propostas de 

mudanças; 

 Identificação dos processos-chave;  

 Divulgação dos objetivos do projeto e 

entendimento da necessidade para a 

mudança;  

Dois estudos de casos para 

aplicação do método de 

seleção de BPMS. 

http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6507785265&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55665249800&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55665249800&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=36776270800&zone=
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Referência FCS / Aspectos Identificados Contexto 

 Não exceder orçamento e duração do 

projeto BPM.  

Sentanin; Santos; 

Jabbour (2008) 

 Investimento na formação de 

funcionários em BPM; 

 Apoio formal da Alta Gestão 

(principalmente, nos primeiros 

projetos); 

 Construção de mentalidade baseada em 

processos; 

 Quebra de paradigma de mentalidade 

funcional. 

Estudo sobre a aplicação de 

BPM em um centro de 

pesquisa público brasileiro.  

Mutschler; Reichert; 

Bumiller (2008) 

 Participação do usuário final do sistema 

de informação de apoio à prática de 

gestão BPM; 

 Acesso à informação necessária dos 

processos de negócios; 

 Capacidade de redesenhar os processos 

de negócio; 

 Compromisso da alta direção; 

 Comunicação; 

 Boa documentação e usabilidade da 

plataforma e tecnologia BPM.   

 

Realização de três estudos 

empíricos: um estudo 

exploratório de caso no 

setor automobilístico; uma 

pesquisa online entre 79 

profissionais de TI, e outra 

pesquisa online entre 70 

especialistas em 

gerenciamento de 

processos de negócios 

(BPM). 

Al-Mudimigh (2007) 

 Compromisso da Alta Administração; 

 Capacitação de todos os funcionários 

nos processos; 

 Medição de desempenho dos processos; 

 Incentivo a participação dos 

funcionários no processo de 

implementação. 

Revisão da literatura e 

análise de estudos de casos 

secundários em seis 

empresas na Arábia 

Saudita.  

Reijers (2006) 
 Nível de orientação de processos (Nível 

de Maturidade) 

Três projetos de 

implementações de 

sistemas BPM foram 

realizados para validar a 

aplicabilidade a lista de 

verificação para avaliar o 

nível de orientação de 

processos nas 

organizações.  

Hung (2006) 

 Alinhamento dos processos e da 

estrutura horizontal (relações 

multifuncionais); 

 Alinhamento de TI e processos; 

 Alinhamento estratégico e processos. 

 Envolvimento de pessoas; 

 Compromisso da Alta Administração; 

 Capacitação dos funcionários. 

Estudo empírico realizado 

em diferentes empresas de 

serviços e de fabricação.  
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Referência FCS / Aspectos Identificados Contexto 

Bandara; Gable; 

Rosemann (2005) 

 Participação das Partes Interessadas; 

 Apoio da Alta Administração; 

 Comunicação (Recursos de 

Informação); 

 Gerenciamento de Projetos; 

 Experiência do modelador de processos. 

Estudos de casos de nove 

processos de projetos de 

modelagem em três 

principais organizações 

australianas. 

BPM CBOK (2013) 

 Suporte e encorajamento direto da 

liderança executiva; 

 Maturidade em processos de negócio; 

 Métricas dos processos de negócio 

 Alocação apropriada de recursos e 

tempo; 

 Foco no cliente do processo; 

 Entendimento da cultura 

organizacional; 

 Definição de donos dos processos; 

 Equipe de Projeto interfuncional;  

 Benchmarking de processos; 

 Gestão de Mudanças. 

Não aplicável, pois trata-se 

de um guia de referência. 

 

 

Para complementar o Quadro 4 mostrado acima, foram considerados e inseridos ao final 

do quadro consolidado os FCS identificados no BPM CBOK (2013).  

No Quadro 5 a seguir são apresentados os critérios básicos que foram considerados para 

nortear a categorização dos FCS a partir de quatro dimensões, conforme apresentado no estudo 

de Reijers (2006): Gestão, Processo, Tecnologia e Humano. Posteriormente, no Quadro 6 são 

apresentados os FCS e aspectos citados pelos autores pesquisados de forma detalhada, sendo 

agrupados e categorizados nas quatro dimensões supracitadas. 

 

Quadro 5 – Critérios Básicos para a categorização dos FCS 

Dimensão Critérios Básicos 

Gestão 

FCS relacionados à: 

- Práticas gerenciais; 

- Estrutura Organizacional; 

- Gestão de Projetos; 

- Gestão de Mudanças; 

- Visão Estratégica; 

- Governança; 

- Gestão do topo; 

- Recursos / Infraestutura (Exceto de TI). 

http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=9633046900&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6701673705&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6701673705&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6701701206&zone=
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Processo 

FCS relacionados à: 

- Metodologia; 

- Padronização; 

- Modelagem; 

- Métricas; 

- Desenho; 

- Aspectos Técnicos de Processos (Exceto de 

TI); 

- Estrutura de processos; 

- Responsabilidades. 

Tecnologia 

FCS relacionados à: 

- Ferramenta de TI; 

- Informatização; 

- Automação; 

- Aspectos Técnicos de TI. 

Humano 

FCS relacionados à: 

- Comportamentos; 

- Atitudes; 

- Crenças e Valores; 

- Ambiente organizacional; 

- Treinamento e capacitação; 

- Aspectos culturais; 

- Comunicação. 

 

 

Quadro 6 – Tabulação dos FCS identificados na Literatura por Autor e Dimensão 

Dimensão FCS / Aspectos Identificados Autor (es) 
Frequência do 

FCS nos artigos 

GESTÃO 

Apoio e 

comprometimento da 

Alta Administração 

Ceribeli; De Pádua; Merlo (2013); 

Bai; Sarkis (2013); Niehaves, 

Plattfaut, Becker (2013); BPM 

CBOK (2013); Da Silva; Damian; 

De Pádua (2012); Ravesteyn; 

Batenburg (2010); Helfert (2009); 

Štemberger; Bosilj-Vukšić; Jaklič 

(2009); Mutschler; Reichert; 

Bumiller (2008); ; Sentanin; 

Santos; Jabbour (2008)Al-

Mudimigh (2007); Hung (2006); 

Bandara; Gable; Rosemann (2005) 

13 

Alinhamento entre 

estratégia e processos 

Škrinjar, Trkman (2013); Ceribeli; 

De Pádua; Merlo (2013); Bai; 

Sarkis (2013); Niehaves, Plattfaut, 

Becker (2013); Trkman (2010); 

Hung (2006) 

6 

Gerenciamento de 

Projetos BPM 

Bai; Sarkis (2013); Helfert (2009); 

Bandara; Gable; Rosemann (2005) 
3 

Mudanças 

Organizacionais - 

Škrinjar, Trkman (2013); Trkman 

(2010); Hung (2006) 
3 

http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=12139031400&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=36606731700&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7403712750&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6507785265&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55665249800&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=36776270800&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=9633046900&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6701673705&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6701673705&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=12139031400&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=36606731700&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7403712750&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=9633046900&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6701673705&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6701673705&zone=
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Dimensão FCS / Aspectos Identificados Autor (es) 
Frequência do 

FCS nos artigos 

Alinhamento dos 

processos e da estrutura 

horizontal (relações 

multifuncionais) 

Gestão de Mudanças 

Da Silva; Damian; De Pádua 

(2012); Helfert (2009); BPM 

CBOK (2013) 

3 

Governança de Processos 

de Negócio 

Niehaves, Plattfaut, Becker (2013); 

Goeke; Antonucci (2013) 
2 

Implementação das 

Mudanças Propostas 
Trkman (2010) 1 

Abordagem top-down Ravesteyn; Batenburg (2010) 1 

Conhecimento de 

questões específicas do 

ambiente organizacional 

e do negócio 

Helfert (2009) 1 

Gestão do tempo (Pressão 

relacionada ao tempo 

para a implementação) 

Helfert (2009) 1 

Objetivos bem definidos 

do Projeto BPM 

Štemberger; Bosilj-Vukšić; Jaklič 

(2009) 
1 

Expectativas realistas e 

propostas de mudanças 

Štemberger; Bosilj-Vukšić; Jaklič 

(2009) 
1 

Divulgação dos objetivos 

do projeto e 

entendimento da 

necessidade para a 

mudança 

Štemberger; Bosilj-Vukšić; Jaklič 

(2009) 
1 

Não exceder orçamento e 

duração do projeto BPM. 

Štemberger; Bosilj-Vukšić; Jaklič 

(2009) 
1 

Alocação apropriada de 

recursos e tempo 
BPM CBOK (2013) 1 

 

 

PROCESSO 

Medição de desempenho 

de processos (Métricas) 

Škrinjar, Trkman (2013); Tuček; 

Hájková, Tučková (2013); 

Niehaves, Plattfaut, Becker (2013); 

Trkman (2010); Al-Mudimigh 

(2007); BPM CBOK (2013) 

6 

Definição clara de papeis, 

responsabilidades e 

competências 

formalizadas dos 

processos de negócio 

Ceribeli; De Pádua; Merlo (2013); 

Niehaves, Plattfaut, Becker  (2013); 

Goeke; Antonucci (2013) 

3 

Nomeação dos 

proprietários (donos) dos 

processos 

Goeke; Antonucci (2013); Trkman 

(2010); BPM CBOK (2013) 
3 

Orientação para o cliente 
Schmiedel; Vom Brocke; Recker 

(2013); BPM CBOK (2013) 
2 

http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=12139031400&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=36606731700&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7403712750&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6507785265&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55665249800&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=36776270800&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6507785265&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55665249800&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=36776270800&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6507785265&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55665249800&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=36776270800&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6507785265&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55665249800&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=36776270800&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=12139031400&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=36606731700&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7403712750&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=12139031400&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=36606731700&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7403712750&zone=
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Dimensão FCS / Aspectos Identificados Autor (es) 
Frequência do 

FCS nos artigos 

Nível de orientação de 

processos (Nível de 

Maturidade de processos 

de negócios) 

Reijers (2006); BPM CBOK (2013) 2 

Identificação e 

priorização dos processos 

a serem melhorados 

Ceribeli; De Pádua; Merlo (2013); 

Štemberger; Bosilj-Vukšić; Jaklič 

(2009) 

2 

Metodologia estruturada 

e adequada para a 

implementação de 

iniciativas BPM 

Niehaves, Plattfaut, Becker (2013); 

Da Silva; Damian; De Pádua (2012) 
2 

Utilização de um sistema 

de melhoria contínua  

Niehaves, Plattfaut, Becker (2013); 

Trkman (2010) 
2 

Descrições de trabalho 

adequadas 
Da Silva; Damian; De Pádua (2012) 1 

Compreensão clara das 

causas dos problemas 

relacionadas aos 

processos. 

Da Silva; Damian; De Pádua (2012) 1 

Padronização dos 

processos 
Trkman (2010) 1 

Acesso à informação 

necessária dos processos 

de negócios 

Mutschler; Reichert; Bumiller 

(2008) 
1 

Capacidade de 

redesenhar os processos 

de negócio 

Mutschler; Reichert; Bumiller 

(2008) 
1 

Aspectos técnicos 

(desenho, modelagem e 

implementação de 

processos) 

Helfert (2009) 1 

Identificação dos 

processos-chave 

Štemberger; Bosilj-Vukšić; Jaklič 

(2009) 
1 

Benchmarking de 

processos 
BPM CBOK (2013) 1 

TECNOLOGIA 

Alinhamento entre TI e 

processos 

Škrinjar, Trkman (2013); Hung 

(2006) 
2 

Participação do usuário 

final do sistema de 

informação de apoio à 

prática de gestão BPM 

De Waal; Batenburg (2012); 

Mutschler; Reichert; Bumiller 

(2008) 

2 

Ferramenta de tecnologia 

da informação única para 

a modelagem de 

processos 

Niehaves, Plattfaut, Becker (2013) 1 

Nível de investimento em 

Tecnologia da 

Informação 

Trkman (2010) 1 

http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6507785265&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55665249800&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=36776270800&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=12139031400&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=36606731700&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7403712750&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=12139031400&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=36606731700&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7403712750&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6507785265&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55665249800&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=36776270800&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=12139031400&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=36606731700&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7403712750&zone=
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Dimensão FCS / Aspectos Identificados Autor (es) 
Frequência do 

FCS nos artigos 

Informatização dos 

processos 
Trkman (2010) 1 

Automação dos 

processos 
Trkman (2010) 1 

Boa documentação e 

usabilidade da plataforma 

e tecnologia BPM 

Mutschler; Reichert; Bumiller 

(2008) 
1 

HUMANO 

Treinamento e 

Capacitação dos 

envolvidos nos processos 

e na prática BPM 

Škrinjar, Trkman (2013); Ceribeli; 

De Pádua; Merlo (2013); Niehaves, 

Plattfaut, Becker (2013); Da Silva; 

Damian; De Pádua (2012); Trkman 

(2010); Al-Mudimigh (2007); 

Hung (2006); Sentanin; Santos; 

Jabbour (2008). 

8 

Cultura Organizacional 

Schmiedel; Vom Brocke; Recker 

(2013); Niehaves, Plattfaut, Becker 

(2013); Da Silva; Damian; De 

Pádua (2012); Vom Brocke; Sinnl 

(2011); Alibabaei et al., (2010); 

BPM CBOK (2013) 

6 

Envolvimento das 

pessoas 

Da Silva; Damian; De Pádua 

(2012); Ravesteyn; Batenburg 

(2010); Helfert (2009); Hung 

(2006); Bandara; Gable; Rosemann 

(2005) 

5 

Comunicação 

Ravesteyn; Batenburg (2010); 

Štemberger; Bosilj-Vukšić; Jaklič 

(2009); Mutschler; Reichert; 

Bumiller (2008); Bandara; Gable; 

Rosemann (2005) 

4 

Redução de conflitos 

entre funções e processos 
Ceribeli; De Pádua; Merlo (2013) 1 

Ambiente colaborativo Bai; Sarkis (2013) 1 

Cultura BPM Vom Brocke; Sinnl (2011) 1 

Nível de Especialização 

do Funcionário nos 

processos 

Trkman (2010) 1 

Vontade dos funcionários 

para a mudança 

Štemberger; Bosilj-Vukšić; Jaklič 

(2009) 
1 

Construção de 

mentalidade baseada em 

processos 

Sentanin; Santos; Jabbour (2008) 1 

Quebra de paradigma de 

mentalidade funcional 
Sentanin; Santos; Jabbour (2008) 1 

Incentivo a participação 

dos funcionários no 
Al-Mudimigh (2007) 1 

http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=12139031400&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=36606731700&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7403712750&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=12139031400&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=36606731700&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7403712750&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=9633046900&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6701673705&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6701673705&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6507785265&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55665249800&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=36776270800&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=9633046900&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6701673705&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6701673705&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6701701206&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6507785265&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55665249800&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=36776270800&zone=
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Dimensão FCS / Aspectos Identificados Autor (es) 
Frequência do 

FCS nos artigos 

processo de 

implementação 

Experiência do 

modelador de processos 
Bandara; Gable; Rosemann (2005) 1 

Equipe de projeto 

interfuncional 
BPM CBOK (2013) 1 

 

Foram identificados no Quadro 6, cinquenta e dois fatores críticos de sucesso e aspectos 

abordados nas iniciativas BPM, sendo que alguns termos foram padronizados em função da 

similaridade, com o propósito de sistematizar e estruturar a consolidação dos FCS, como por 

exemplo, os autores Schmiedel; Vom Brocke; Recker (2013) descrevem em seu estudo o termo 

“Orientação para o cliente”, enquanto o Guia BPM CBOK (2013) menciona o termo “Foco no 

cliente”.  

Os cinco FCS mais citados pelos autores foram os seguintes: Apoio e comprometimento 

da Alta Administração (evidenciado em 13 artigos); Treinamento e Capacitação dos envolvidos 

nos processos e na prática BPM (evidenciado em 8 artigos); Medição de desempenho de 

processos (Métricas) (Evidenciado em 6 artigos); Alinhamento entre estratégia e processos 

(evidenciado em 6 artigos); Cultura Organizacional (evidenciado em 6 artigos). 

Quanto ao FCS referente ao Apoio e comprometimento da Alta Administração, observa-

se que mais da metade do número de autores pesquisados em 21 artigos e mais o BPM CBOK 

(2013) convergem neste ponto em comum. Entretanto, alguns fatores críticos de sucesso 

identificados na literatura foram citados por apenas um autor, sendo um indicativo que há certa 

divergência entre os autores pesquisados.   

Neste contexto de pesquisa, surge a expectativa de que os fatores críticos de sucesso 

mais citados pelos autores serão aqueles considerados como mais importantes quando da 

efetivação da pesquisa junto aos especialistas. No entanto esta hipótese carece de verificação. 

http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=9633046900&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6701673705&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6701673705&zone=


72 

 

3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 

Este capítulo descreve a metodologia utilizada na pesquisa e o seu respectivo processo 

para identificar os fatores críticos que mais influenciam no sucesso das iniciativas de gestão por 

processos de negócio.  

Para o desenvolvimento desta pesquisa realizou-se uma revisão de literatura 

sistematizada e estruturada nas bases Scopus, ISI Web of Science e SciELO (esta última base 

não retornou nenhum artigo relevante para a pesquisa), com o objetivo de fornecer suporte 

teórico ao estudo.  

As etapas da pesquisa foram planejadas para desenvolver e atingir os objetivos 

propostos da pesquisa. Para melhor compreensão do desenvolvimento do estudo, as referidas 

etapas são detalhadas a seguir e ilustradas na Figura 10.  

 Revisão da literatura para identificar os fatores considerados críticos para o 

sucesso das iniciativas de BPM, inclusive aqueles mais citados pelos autores 

pesquisados; 

 Levantamento dos fatores críticos de sucesso com os Especialistas em Gestão 

por Processos por meio de pergunta discursiva para subsidiar, juntamente com os 

FCS evidenciados na etapa da revisão de literatura, o desenvolvimento do 

instrumento de pesquisa (questionário); 

 Desenvolvimento e Aplicação do instrumento de pesquisa (questionário) que 

será aplicado aos Especialistas em Gestão por Processos com o objetivo de 

identificar, dentre um conjunto de FCS, aqueles que mais influenciam no sucesso 

das iniciativas e projetos de BPM. Esta etapa inclui também os procedimentos de 

coleta de dados da pesquisa, tratamento dos dados e análise dos resultados. Além 

disso, será investigado se os fatores críticos de sucesso mais citados pelos autores 

na etapa de revisão da literatura são aqueles que mais influenciam no sucesso das 

iniciativas de BPM na visão prática dos especialistas.  

 Consolidação da Pesquisa contempla as conclusões gerais da pesquisa. 
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Figura 10 – Visão Geral das Etapas da Pesquisa 
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A primeira etapa da pesquisa está detalhada no Capítulo 2 referente à Revisão 

Bibliográfica. As demais estão descritas a seguir.   

A pesquisa foi classificada com base nos objetivos da pesquisa. Considera-se a pesquisa 

descritiva, tendo como objetivo estudar as características de um grupo de especialistas de gestão 

por processos. Gil (2008) afirma que a pesquisa descritiva tem por objetivo principal o 

levantamento das opiniões, atitudes e crenças de uma determinada população. Quanto ao 

aspecto relacionado à fonte de dados da pesquisa, considera-se o estudo como um levantamento 

de campo. Na visão de Gil (2008), o levantamento de campo (survey) define-se pela 

interrogação direta das pessoas cujo comportamento deseja ter o conhecimento, a fim de 

solicitar informações a um grupo de pessoas acerca de um problema estudado e, em seguida, 

mediante a análise quantitativa, obterem conclusões correspondentes aos dados coletados no 

levantamento. 

 

 

3.1 LEVANTAMENTO DOS FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO EM 

INICIATIVAS BPM – PERCEPÇÃO DE ESPECIALISTAS EM GESTÃO POR 

PROCESSOS 

 

 

Para o desenvolvimento desta etapa de levantamento dos fatores críticos de sucesso com 

os Especialistas em Gestão por Processos foi elaborado um questionário simplificado 

(conforme apresentado no Apêndice A - Questionário de Levantamento de FCS em iniciativas 

BPM com Especialistas em Gestão por Processos) com apenas uma pergunta discursiva com o 

objetivo de subsidiar o desenvolvimento do questionário (perguntas fechadas) que será aplicado 

aos Especialistas em Gestão por Processos. 

O questionário foi enviado aos Especialistas por e-mail e em alguns casos, houve a 

necessidade de confirmação do recebimento por meio de contato telefônico com os 

respondentes. O universo a ser pesquisado constitui-se de 22 Especialistas com 6 (seis) anos ou 

mais de experiência em iniciativas e projetos de gestão por processos em organizações públicas 

e privadas.  

O levantamento com os Especialistas foi realizado no período de 24 a 31 de janeiro de 

2014, sendo que este prazo foi prorrogado até o dia 05 de fevereiro de 2014 em função de 

solicitações de alguns Especialistas.  

Dentre os 22 Especialistas, 17 responderam ao questionário, o que resultou em uma taxa 

de retorno de 68,18%.  
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Para padronizar e sistematizar a consolidação dos FCS descritos pelos Especialistas de 

BPM, utilizou-se os mesmos termos e critérios contemplados no Quadro 6 “Tabulação dos FCS 

identificados na Literatura por Autor e Dimensão” a fim de facilitar a compreensão e possíveis 

comparações futuras. Este critério de padronização não se aplica aos FCS novos, ou seja, os 

FCS que foram evidenciados apenas no levantamento com os Especialistas em Gestão por 

Processos e não apareceram na revisão de literatura. 

A consolidação dos FCS que mais influenciam no sucesso das iniciativas de BPM na 

percepção dos Especialistas em Gestão por Processos é apresentada no Quadro 7.  

 

Quadro 7 – Tabulação dos FCS que mais influenciam no sucesso das iniciativas BPM na 

percepção de um Grupo de Especialistas em Gestão por Processos (Questionário com 

Pergunta Discursiva) 

Dimensão FCS 
Frequência dos 

FCS 

GESTÃO 

Apoio e comprometimento da Alta Administração 9 

Alinhamento entre estratégia e processos 8 

Mudanças Organizacionais - Alinhamento dos processos 

e da estrutura horizontal (relações multifuncionais) 
2 

Gestão de Mudanças 5 

Conhecimento de questões específicas do ambiente 

organizacional e do negócio 
1 

Objetivos bem definidos do Projeto BPM 2 

Divulgação dos objetivos do projeto e entendimento da 

necessidade para a mudança 
2 

Desempenho sustentável dos processos (Manutenção e 

continuidade da gestão por processos na organização) 
4 

Alocação apropriada de recursos e tempo 1 

 

 

PROCESSO 

Medição de desempenho de processos (Métricas) 7 

Definição clara de papeis, responsabilidades e 

competências formalizadas dos processos de negócio 
2 

Orientação para o cliente 5 

Nível de orientação de processos (Nível de Maturidade de 

processos de negócios) 
3 

Metodologia estruturada e adequada para a 

implementação de iniciativas BPM 
5 
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Dimensão FCS 
Frequência dos 

FCS 

Utilização de um sistema de melhoria contínua  3 

Padronização dos processos 2 

Capacidade de redesenhar os processos de negócio 1 

Aspectos técnicos (desenho, modelagem e 

implementação de processos) 
1 

Auditoria periódica em processos de negócio 1 

Percepção do valor e dos benefícios da gestão por 

processos de negócio 
4 

Escopo reduzido do projeto de BPM 1 

TECNOLOGIA 

Alinhamento entre TI e processos 5 

Automação dos processos 2 

HUMANO 

Treinamento e Capacitação dos envolvidos nos processos 

e na prática BPM 
3 

Cultura para inovação 1 

Cultura Organizacional 3 

Envolvimento das pessoas 3 

Comunicação 2 

Sistema de recompensas alinhado aos processos de 

negócio 
1 

Ambiente colaborativo 1 

Cultura BPM 1 

Nível de Especialização do Funcionário nos processos 1 

Construção de mentalidade baseada em processos 1 

Quebra de paradigma de mentalidade funcional 2 

Equipe de projeto interfuncional 1 

Empowerment na execução dos processos de negócio 4 

Adoção de fóruns temáticos para reflexão e discussões 

sobre BPM 
1 
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Na visão dos Especialistas em Gestão por Processos pesquisados, o fator crítico que 

mais influencia no sucesso das iniciativas de BPM é o Apoio e o Comprometimento da Alta 

Administração, destacando-se a importância do apoio efetivo e não apenas formal, bem como 

o suporte das demais lideranças da organização.  

Em seguida, outros FCS também foram elencados pelos Especialistas com um grau 

elevado de influência no sucesso de implementação de iniciativas de BPM: Alinhamento entre 

estratégia e processos; Medição de desempenho de processos (Métricas); Gestão de Mudanças; 

Metodologia estruturada e adequada para a implementação de iniciativas BPM; Alinhamento 

entre TI e processos; Orientação para o cliente. Estes FCS também foram citados pelos autores 

na revisão de literatura, entretanto, dentre os cinco FCS mais citados pelos autores não estão 

elencados: Gestão de Mudanças, Metodologia estruturada e adequada para a implementação de 

iniciativas BPM; Alinhamento entre TI e processos; Orientação para o cliente. Na relação dos 

mais citados pelos autores incluem os FCS relacionados ao Treinamento e capacitação dos 

envolvidos nos processos e na prática BPM e à Cultura organizacional, sendo estas as variáveis 

que foram evidenciadas com menor frequência na percepção dos Especialistas em Gestão por 

Processos.  

A Figura 11 a seguir apresenta os FCS evidenciados na revisão de literatura, os FCS 

identificados no levantamento realizado com os 17 Especialistas em BPM (Pergunta 

discursiva), bem como a interseção entre eles.  

 

Figura 11 – Interseção entre os FCS evidenciados na revisão de literatura e os FCS 

identificados no levantamento realizado com os 17 Especialistas em BPM 
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Apoio e 

comprometimento 

da Alta 

Administração 

Alinhamento entre 

estratégia e processos 

Gerenciamento de 

Projetos BPM 

Mudanças Organizacionais - 

Alinhamento dos processos e da 

estrutura horizontal 

Gestão de 

Mudanças 

Governança de 

Processos de 

Negócio 

Implementação 

das mudanças 

propostas 

Abordagem 

Top-Down 

Conhecimento de questões 

específicas do ambiente 

organizacional e do negócio 

Gestão do Tempo 

(implementação) 

Objetivos bem definidos do 

Projeto BPM 

Expectativas realistas 

e propostas de 

mudanças 

Divulgação dos objetivos do 

projeto e entendimento da 

necessidade para a mudança 

Não exceder orçamento e 

duração do Projeto BPM 

Alocação apropriada 

de recursos e tempo 

Medição de 

desempenho de 

processos 

Definição clara de papeis, 

responsabilidades e 

competências formalizadas 

dos processos de negócio 

Nomeação dos 

proprietários (donos) de 

processos 

Orientação 

para o cliente 

Nível de orientação de processos 

(Nível de maturidade de 

processos) 

Identificação e 

priorização dos 

processos a serem 

melhorados 

Metodologia 

estruturada e adequada 

para a implementação 

de iniciativas de BPM 

Utilização de um sistema 

de melhoria contínua 

FCS evidenciados na Revisão 

de Literatura 

FCS identificados no 

Levantamento com 17 

Especialistas em BPM 

Descrições de trabalho 

adequadas 

Compreensão clara das 

causas dos problemas 

relacionados aos processos Padronização dos 

processos 
Acesso à informação necessária 

dos processos de negócio 

Capacidade de redesenhar 

os processos de negócio 

Aspectos Técnicos (desenho, 

modelagem e implementação de 

processos 

Identificação dos 

processos-chave 

Benchmarking dos 

processos 

Alinhamento entre TI 

e processos 

Participação do usuário final no 

sistema de informação de apoio à 

prática de gestão BPM 

Nível de 

investimento em TI 

Ferramenta de tecnologia da 

informação única parra a modelagem 

de processos 

Automação dos processos 

Informatização dos 

processos 

Boa documentação e usabilidade 

da plataforma e tecnologia BPM 

Treinamento e capacitação dos 

envolvidos nos processos e na 

prática BPM 

Cultura 

Organizacional 

Envolvimento das 

pessoas 

Comunicação 

Redução de conflitos entre 

funções e processos 

Ambiente colaborativo 

Cultura BPM 

Nível de Especialização do 

funcionário nos processos 

Vontade dos funcionários 

para a mudança 

Construção de mentalidade 

baseada em processos 

Quebra de paradigma de 

mentalidade funcional 

Incentivo a participação dos 

funcionários no processo de 

implementação 

Experiência do 

modelador de processos  

Equipe de projeto 

interfuncional  

Desempenho sustentável dos processos 

(Manutenção e continuidade da gestão por 

processos na organização) 

Auditoria periódica em processos de 

negócio 

Percepção do valor e dos benefícios 

da gestão por processos de negócio 

Escopo reduzido do projeto de 

BPM 

Cultura para inovação 

Sistema de recompensas alinhado 

aos processos de negócio 

Empowerment na execução dos 

processos de negócio 

Adoção de fóruns temáticos para 

reflexão e discussões sobre BPM 
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Para facilitar a compreensão, o Quadro 8 a seguir resume os FCS mais citados pelos 

autores (sete mais citados) e os mais evidenciados no levantamento realizado com um grupo de 

Especialistas em Gestão por Processos (sete mais evidenciados), bem como aqueles FCS novos 

relacionados apenas pelos Especialistas no levantamento realizado.  

 

Quadro 8 – Comparativo dos FCS mais citados pelos autores e dos FCS mais evidenciados 

pelos Especialistas em Gestão por Processos 

FCS 

Sete FCS mais 

citados pelos 

Autores 

Sete FCS que 

mais 

influenciam na 

percepção dos 

Especialistas 

FCS NOVOS 

(Evidenciados 

apenas pelos 

Especialistas) 

Apoio e comprometimento da Alta 

Administração    

Alinhamento entre estratégia e processos 
  

 

Medição de desempenho de processos 

(Métricas)   
 

Treinamento e Capacitação dos 

envolvidos nos processos e na prática 

BPM 
   

Cultura Organizacional 
 

  

Envolvimento das pessoas 
 

  

Comunicação    

Gestão de Mudanças 
 

   

Orientação para o cliente  
 

 

Metodologia estruturada e adequada para 

a implementação de iniciativas BPM 
   

Alinhamento entre TI e processos    

Desempenho sustentável dos processos 

(Manutenção e continuidade da gestão 

por processos na organização) 

   

Percepção do valor e dos benefícios da 

gestão por processos de negócio 
  

 

Empowerment na execução dos processos 

de negócio 
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FCS 

Sete FCS mais 

citados pelos 

Autores 

Sete FCS que 

mais 

influenciam na 

percepção dos 

Especialistas 

FCS NOVOS 

(Evidenciados 

apenas pelos 

Especialistas) 

Auditoria periódica em processos de 

negócio 
   

Escopo reduzido do projeto de BPM    

Sistema de recompensas alinhado aos 

processos de negócio 
  

 

Cultura para inovação   
 

Adoção de fóruns temáticos para reflexão 

e discussões sobre BPM 
   

 

Observa-se que o FCS referente ao Apoio e Comprometimento da Alta Administração 

foi o mais citado pelos autores na revisão de literatura e também foi considerado pelos 

Especialistas como o fator que mais influencia no sucesso das iniciativas de BPM. Sendo assim, 

há coerência entre a teoria e prática, uma vez esta variável influencia de forma significativa no 

atingimento dos objetivos da iniciativa ou projeto de BPM, ou seja, no sucesso da 

implementação desta prática gerencial.  

Outro aspecto evidenciado no levantamento com os Especialistas refere-se à 

identificação de oito FCS não citados pelos autores na revisão de literatura, a saber: 

Desempenho sustentável dos processos, ou seja, manutenção e continuidade da gestão por 

processos na organização; Percepção do valor e dos benefícios da gestão por processos de 

negócio; Empowerment na execução dos processos de negócio; Auditoria periódica em 

processos de negócio; Escopo reduzido do projeto de BPM; Sistema de recompensas alinhado 

aos processos de negócio; Cultura para inovação; Adoção de fóruns temáticos para reflexão e 

discussões sobre BPM. 

 

 

3.2 DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PESQUISA 

(QUESTIONÁRIO) 

 

 

O instrumento de pesquisa foi desenvolvido com base nos FCS identificados na revisão 

de literatura e na percepção de um grupo de Especialistas em Gestão por Processos por meio de 
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um questionário contendo apenas uma pergunta aberta, com o objetivo de gerar subsídios para 

a construção do instrumento de pesquisa em questão. Para sistematizar a construção do 

instrumento os FCS foram agrupados em quatro dimensões, conforme apresentado no estudo 

de Reijers (2006): Gestão, Processo, Tecnologia e Humano.  

A seguir o Quadro 9 exibe os FCS que serão avaliados pelos Especialistas em Gestão 

por Processos com Certificação CBPP quanto ao grau de influência no processo de 

implementação de iniciativas de BPM, sendo selecionados a partir dos FCS identificados na 

revisão de literatura e na percepção de um grupo restrito de Especialistas em Gestão por 

Processos. 
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Quadro 9 – FCS selecionados a serem avaliados pelos Especialistas em Gestão por Processos por meio de Questionário 

Codificação Dimensão FCS Descrição do FCS Justificativa da Seleção do FCS 

FCS-01 Gestão 

Apoio e 

comprometimento 

da Alta 

Administração 

Compreende o envolvimento do nível estratégico de 

forma efetiva e não apenas formal, buscando o 

aumento do comprometimento das demais lideranças 

e demonstrando explicitamente aos demais níveis 

organizacionais apoio às iniciativas/projetos 

orientados aos processos de negócio.  

O envolvimento ativo e a participação dos gestores 

da alta administração nas etapas do processo de 

implementação é o aspecto mais importante neste 

fator crítico de sucesso, o que resulta no aumento do 

senso de urgência de todos os envolvidos dentro da 

organização (Ceribeli; De Pádua; Merlo, 2013). A 

alta administração precisa gerenciar e garantir a 

disponibilidade de recursos envolvidos e necessários 

para suportar os projetos de BPM (Bai; Sarkis, 2013). 

A implementação da prática BPM requer apoio e 

comprometimento top-down, sendo uma decisão 

estratégica com o patrocínio efetivo da liderança 

executiva (BPM CBOK, 2013).  

Fator mais citado pelos Autores e 

evidenciado pelos Especialistas 

pesquisados como a variável que mais 

influencia no atingimento dos objetivos 

da iniciativa ou projeto de BPM, ou seja, 

no sucesso da implementação desta 

prática gerencial.  

FCS-02 Gestão 

Alinhamento 

entre estratégia e 

processos 

Envolve o alinhamento e a aderência da estratégia 

organizacional aos processos de negócio a fim de 

atender efetivamente às mudanças constantes no 

ambiente organizacional, bem como atender às 

demandas e aos requisitos dos clientes dos processos. 

A gestão por processos precisa fazer parte da 

estratégia e os resultados do desempenho dos 

processos de negócio retroalimentar e realinhar a 

decisão estratégica organizacional.  

Os objetivos de processos de negócios devem ser 

derivados, desdobrados e alinhados à estratégia da 

Um dos fatores mais citados e 

evidenciados na literatura e no 

levantamento realizado com os 

Especialistas. Fator que permite alinhar 

o negócio e os direcionadores 

estratégicos organizacionais aos 

processos de negócios a fim de que o 

modelo de operação esteja aderente e 

contribua para o alcance da estratégica 

da organização.  
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organização, não sendo importante apenas realizar o 

alinhamento dos objetivos do processo à estratégia, 

mas os funcionários perceberem no dia a dia os 

resultados desse alinhamento (Škrinjar, Trkman, 

2013). Muitas vezes BPM é iniciado na organização 

sem uma visão clara do que é necessário e por qual 

motivo está sendo implementado (Škrinjar, Trkman, 

2013). Compreender o contexto estratégico de um 

programa de BPM é essencial para maximizar o valor 

de melhoria de processos (Hung, 2006). A 

abordagem BPM deve ser ligada e integrada à 

estratégia organizacional para alcançar o sucesso em 

longo prazo e melhorar o desempenho de forma 

sustentável (Trkman, 2010). Além disso, os projetos 

de BPM são desenvolvidos para agregar valor à 

execução da estratégia e objetivos da organização 

(Jeston; Nelis, 2008). 

FCS-03 Gestão 
Gestão de 

Mudanças 

Compreende um plano estratégico de gestão de 

mudanças inerente à abordagem orientada por 

processos com o objetivo principal de preparar os 

envolvidos para a mudança e incentivá-los a alcançar 

resultados sustentáveis. Os processos de negócio são 

executados por pessoas, sendo elas elementos chave 

na implementação bem sucedida de práticas BPM.  

No estudo de Helfert (2009), o autor aborda que uma 

das principais razões para o fracasso de um projeto 

BPM é a falta de um plano detalhado e estruturado 

de gestão de mudanças de pessoas. Alguns projetos 

de BPM considerados bons falham em função da 

falta de atenção da equipe de projeto ao 

gerenciamento efetivo da mudança e na ausência de 

No levantamento realizado com os 

Especialistas, 30% dos respondentes 

concordam que a gestão de mudanças é 

um dos fatores que mais influenciam no 

sucesso das iniciativas de BPM. No 

entanto, na revisão de literatura foram 

evidenciados apenas três artigos que 

abordaram tal aspecto. Por fim, esta 

variável foi selecionada em virtude de 

ter sido um dos sete FCS mais 

evidenciados pelos Especialistas no 

levantamento realizado.  
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aplicar boas práticas na conquista da aceitação da 

mudança pelas partes interessadas (BPM CBOK, 

2013). 

FCS-04 Processo 

Medição de 

desempenho de 

processos 

(Métricas) 

Abrange um sistema de medição por meio de 

indicadores dos processos com o objetivo de 

melhorar e sustentar a gestão do negócio, assim como 

proporcionar as lideranças apoio no processo de 

tomada de decisão com base nos resultados do 

desempenho dos processos de forma integrada e no 

monitoramento dos objetivos e metas 

organizacionais.  

A medição do desempenho dos processos é crucial 

para alcançar a melhoria sustentável (Trkman, 2010). 

As organizações devem ser capazes de estabelecer 

um sistema de medição com atuação clara e bem 

definida para permitir a avaliação do desempenho 

dos processos e agir preventivamente nos possíveis 

problemas que podem ocorrer (Al-Mudimigh, 2007). 

O aspecto mais crítico no domínio deste fator é o 

compromisso da organização em utilizar os 

resultados de desempenho dos processos no 

estabelecimento e definição de objetivos e melhorias 

futuras (Škrinjar, Trkman, 2013). A capacidade para 

gerenciar o desempenho de processos e obter os 

resultados esperados está diretamente associada ao 

grau de maturidade de orientação por processos da 

organização (BPM CBOK, 2013).  

Um dos fatores mais citados pelos 

autores e também evidenciado pelos 

Especialistas. Fator corresponde à 

implementação de medidas de 

desempenho dos processos de negócio 

para gerenciar e monitorar os resultados 

a serem alcançados.  

FCS-05 Processo 
Orientação para o 

Cliente 

O cliente é o foco principal do negócio, colocando-o 

no centro do modelo de gestão por processos a fim 

de gerar valor e satisfação ao cliente por meio de seus 

produtos/serviços. Desta forma, a mudança de 

Na revisão de literatura esta variável foi 

identificada em apenas dois trabalhos, 

no entanto, são estudos recentes de 

2013. Além disso, esta variável foi 
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estratégia e inovação do modelo de operação do 

negócio é necessária para atender às novas e 

constantes exigências do cliente.  

A capacidade de a organização de se adaptar aos 

ambientes em plena mudança pode ser identificada 

como um dos principais determinantes do sucesso 

BPM, sendo representada pela orientação para o 

cliente, geração de valores e excelência aos 

produtos/serviços (Schmiedel; Vom Brocke; Recker, 

2013). A gestão por processos adota a visão orientada 

ao cliente, substituindo o paradigma funcional 

tradicional orientado ao produto ou serviço (negócio 

construído “de dentro para fora”), não tendo a 

preocupação em gerar valor para o cliente (BPM 

CBOK, 2013).  

evidenciada por 30% dos Especialistas 

pesquisados. Por fim, a seleção é 

importante para investigar o grau de 

importância e influência deste fator no 

sucesso de iniciativas de gestão por 

processos, uma vez que foi abordado 

tanto na teoria como na prática, na visão 

de um grupo de Especialistas. 

FCS-06 Processo 

Metodologia 

estruturada e 

adequada para a 

implementação de 

iniciativas BPM 

Definição clara das etapas e dos critérios a serem 

seguidos na implementação de projeto de BPM, 

levando em consideração, principalmente, a 

estratégia organizacional, os aspectos 

comportamentais do pessoal envolvido na execução 

do projeto e a integração com outras metodologias de 

gestão utilizadas na organização.  

A pouca integração entre as metodologias, técnicas e 

ferramentas empregadas em diferentes áreas de 

negócio é considerada uma barreira que diminui as 

chances de sucesso de uma implementação BPM (Da 

Silva; Damian; De Pádua, 2012).  

Este FCS foi considerado pelos 

Especialistas sendo um dos sete fatores 

que mais influenciam no sucesso das 

iniciativas de BPM. Na revisão de 

literatura, somente dois estudos 

abordaram este FCS. Por fim, a seleção 

é importante para investigar o grau de 

importância e influência deste fator no 

sucesso de iniciativas de gestão por 

processos, uma vez que foi abordado 

tanto na teoria como na prática, na visão 

de um grupo de Especialistas.  

FCS-07 Processo 

Desempenho 

sustentável dos 

processos 

(Manutenção e 

Capacidade de gerir e dar continuidade à prática 

BPM após a fase de implementação da iniciativa com 

o objetivo de estabelecer uma estrutura sustentável 

de processos por meio de um sistema de 

Este FCS não foi evidenciado na 

literatura, porém no levantamento 

realizado com os Especialistas o mesmo 

foi identificado. Por este motivo, esta 
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continuidade da 

gestão por 

processos na 

organização) 

monitoramento de desempenho de processos e de 

melhoria contínua alinhado à estratégia 

organizacional.  

Um projeto BPM possui um período planejado e 

definido de vida, enquanto que os processos de 

negócio se mantidos, apoiados, medidos e 

gerenciados continuarão a existir no ambiente 

corporativo além da vida do projeto. Para isso, a 

organização deve estabelecer uma estrutura de 

processos de negócios que sustenta a vida (eficiência 

e eficácia) de seus processos (Jeston; Nelis, 2008). 

variável foi selecionada para fazer parte 

do questionário e além do mais, 23% dos 

respondentes concordam que este fator 

influencia no sucesso das iniciativas de 

BPM.  

FCS-08 Processo 

Percepção do 

valor e dos 

benefícios da 

gestão por 

processos de 

negócio 

Os benefícios e o valor da iniciativa de BPM 

precisam ser percebidos pelos envolvidos, bem como 

os resultados precisam contribuir para o alcance da 

estratégia da organização. Uma iniciativa de BPM só 

pode ser considerada completa quando os objetivos 

são atingidos e a organização se beneficie de seus 

resultados.  

O gerente e o patrocinador do projeto precisam 

assegurar que haja uma estrutura de gestão de 

benefícios para monitorar e perceber o valor 

proveniente do projeto. As melhorias identificadas 

durante o projeto precisam ser avaliadas e 

implementadas, gerando “ganhos rápidos”. Esses 

“ganhos rápidos” tendem a proporcionar novos 

financiamentos e um novo impulso para projetos de 

BPM na organização (Jeston; Nelis, 2008). 

Este FCS não foi evidenciado na 

literatura, porém no levantamento 

realizado com os Especialistas o mesmo 

foi identificado. Por este motivo, esta 

variável foi selecionada para fazer parte 

do questionário e além do mais, 23% dos 

respondentes concordam que este fator 

influencia no sucesso das iniciativas de 

BPM.  

FCS-09 Tecnologia 

Alinhamento 

entre TI e 

processos 

Aderência entre a estratégia de TI e os objetivos dos 

processos de negócio a fim de dar suporte e sustentar 

o modelo de operação da organização, buscando 

gerar valor ao cliente e melhorar o desempenho e 

No levantamento realizado com os 

Especialistas em Gestão por Processos, 

30% dos respondentes o identificaram 

como um FCS que mais influencia e 
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competivividade organizacional. Além disso, esse 

alinhamento deve garantir a flexibilidade e adptação 

contínua dos processos de negócios considerados 

essenciais e críticos para a organização.  

Um bom ajuste entre as tarefas dos processos de 

negócios e da  tecnologia da informação / sistemas 

deve existir para assegurar benefícios sustentáveis de 

BPM (Trkman, 2010). É necessária uma garantia 

constante da adequação entre os processos de 

negócios e tecnologia, tanto no redesenho dos 

processos quanto na implementação de melhoria 

contínua nas etapas que requerem informatização 

adequada (Trkman, 2010). Muitas organizações têm 

o pensamento de que a tecnologia por si só alcançará 

o sucesso de BPM (Trkman, 2010). BPM não é um 

projeto de TI, mas uma abordagem de 

desenvolvimento organizacional integrada que muda 

a forma como a operação é realizada, desta forma, as 

organizações devem assumir a prática BPM como 

um projeto de gestão de mudança (Alibabaei et al., 

2010). Segundo BPM CBOK (2013) ainda é possível 

implantar a prática BPM baseada em um método 

estruturado, mas sem o suporte de tecnologia da 

informação, entretando, a situação inversa, a adesão 

de tecnologia BPM sem um método adequado torna-

se inviável a implantação do projeto e com grandes 

chances de insucesso (BPM CBOK, 2013).  

contribui no sucesso desta abordagem. 

Este fator foi também citado por dois 

autores nos estudos pesquisados. Por 

fim, a seleção é importante para 

investigar o grau de importância e 

influência deste fator no sucesso de 

iniciativas de gestão por processos, uma 

vez que foi abordado tanto na teoria 

como na prática, na visão de um grupo 

de Especialistas. 

FCS-10 Tecnologia 
Automação dos 

processos 

Refere-se ao uso de TI para auxiliar os envolvidos na 

execução de tarefas rotineiras, bem como nos 

processos onde a lógica do negócio não requer 

intervenção de funcionários. 

Este fator foi abordado tanto na revisão 

de literatura quanto no levantamento 

realizado junto aos Especialistas em 

Gestão por Processos. Esta variável foi 
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Várias tarefas podem ser totalmente automatizadas, 

enquanto tarefas semi-automatizadas podem ser 

suportadas com sistema de workflow, que pode 

avisar um empregado de suas tarefas pendentes, por 

exemplo, aprovar um documento (Trkman, 2010).  

citada de forma menos expressiva nos 

dois casos, no entanto, a mesma foi 

considerada no questionário em função 

de proporcionar um maior equilíbrio no 

que diz respeito à dimensão Tecnologia, 

uma vez que os FCS relacionados às 

dimensões “Processo” e ‘Humano” 

foram abordadas, tanto na literatura 

quanto na visão dos Especialistas, de 

forma bastante expressiva e com uma 

maior frequência.   

FCS-11 Tecnologia 

Ferramenta de 

tecnologia da 

informação única 

para a modelagem 

de processos 

Padronização de uso de ferramenta de TI para a 

modelagem de processos na diferentes áreas de 

negócios da organização.  

Niehaves; Plattfaut; Becker (2013) no estudo de caso 

abordado, identificou que diferentes áreas da 

organização utilizavam ferramentas distintas, como 

Microsoft Word, Excel ou Visio. Além disso, outro 

aspecto observado foi a falta de conhecimento de 

ferramentas de modelagem de processos existentes 

pelas equipes de trabalho.  

Este fator foi abordado apenas na 

revisão de literatura e apresentado em 

apenas um estudo.  Desta forma, a 

mesma foi considerada no questionário 

em função de proporcionar um maior 

equilíbrio no que diz respeito à 

dimensão Tecnologia, uma vez que os 

FCS relacionados às dimensões 

“Processo” e ‘Humano” foram 

abordadas, tanto na literatura quanto na 

visão dos Especialistas, de forma 

bastante expressiva e com uma maior 

frequência.   

FCS-12 Humano 

Treinamento e 

Capacitação dos 

envolvidos nos 

processos e na 

prática BPM 

Visa à capacitação dos envolvidos nos processos de 

negócio abrangidos pelo escopo da iniciativa/projeto, 

bem como nos conceitos, fundamentos e práticas da 

abordagem de gestão por processos.  

Os envolvidos devem entender como os processos 

individuais contribuem para o alcance dos objetivos 

estratégicos da organização em geral, assim como as 

FCS encontrado em oito artigos, sendo o 

segundo fator mais citado pelos autores. 

Apesar de não ter sido uma das variáveis 

mais citadas pelos Especialistas, a 

inclusão deste fator no questionário é 

necessária para investigar um objetivo 

específico de pesquisa. 

http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=12139031400&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=36606731700&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7403712750&zone=
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consequências dos impactos do trabalho individual 

nas demais atividades da organização (Škrinjar, 

Trkman, 2013). Todos os funcionários devem ser 

capacitados quanto à terminologia de processos para 

haver maior familiaridade com a prática BPM e estes 

treinamentos devem incentivar a reflexão de uma 

mudança mental e gradual da abordagem funcional 

para uma visão sistêmica orientada por processos de 

ponta a ponta, além de capacitá-los para que os 

colaboradores possam assumir novas 

responsabilidades com este novo formato de trabalho 

(Škrinjar, Trkman, 2013). Uma barreira encontrada 

no estudo realizado por Sentanin; Santos; Jabbour 

(2008) refere-se à falta de desenvolvimento da 

aprendizagem organizacional, destacando-se 

algumas boas práticas para transformar essa 

dificuldade encontrada em um facilitador na 

implementação de iniciativas de BPM bem 

sucedidas, a saber: seminários, cursos, apresentação 

de estudos de caso, visitas a empresas que 

implementaram BPM, além do mais, o envolvimento 

de clientes, fornecedores e parceiros. 

FCS-13 Humano 
Cultura 

Organizacional 

Envolve o gerenciamento e adequação dos aspectos 

culturais em relação à execução dos objetivos 

estabelecidos no projeto de implementação de BPM 

a fim de favorecer um ambiente receptivo para a 

abordagem de gestão por processos, bem como 

facilitar a fase de implementação de mudanças 

organizacionais. O conhecimento da natureza 

cultural da organização é o ponto chave para a busca 

do alinhamento entre a cultura organizacional e os 

FCS identificado em seis artigos 

pesquisados, sendo um das variáveis e 

aspectos mais citados na literatura. Por 

outro lado, apenas três Especialistas 

identificaram este fator como sendo uma 

condição que mais influencia no sucesso 

desta abordagem, no entanto, a inclusão 

deste fator no questionário é necessária 
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Codificação Dimensão FCS Descrição do FCS Justificativa da Seleção do FCS 

aspectos culturais abordados na orientação por 

processo. 

O entendimento da cultura da organização é 

fundamental para a gestão por processo durante o 

período de mudança (BPM CBOK, 2013). À medida 

que acontece a mudança nos processos de negócio 

surgem as preocupações pessoais e resistências e 

outras relacionadas às tarefas e à posição dentro da 

organização, podendo esses aspectos se transformar 

em barreiras ao desenvolvimento de uma nova 

cultura voltada aos processos (BPM CBOK, 2013). 

Há na literatura poucos estudos sobre qual o tipo de 

cultura organizacional apoia uma abordagem de 

BPM, ou seja, reduz as barreiras culturais 

encontradas e fornece orientações para a mudança 

cultural (Vom Brocke; Sinnl, 2011).  

para investigar um objetivo específico 

de pesquisa. 

FCS-14 Humano 
Envolvimento das 

pessoas 

Engloba o comprometimento e envolvimento das 

pessoas durante a fase de implementação das 

iniciativas de BPM e no processo de melhoria 

contínua do modelo de gestão por processos. A 

liderança tem um papel essencial no alcance do 

envolvimento desejado na promoção de BPM.  

O envolvimento das pessoas desempenha um papel 

importante na busca da competitividade em longo 

prazo por meio de um modelo de gestão por 

processos e está positivamente associada ao 

desempenho organizacional (Hung, 2006). 

Um dos sete FCS mais citados na 

literatura. Por outro lado, apenas três 

Especialistas identificaram este fator 

como sendo uma condição que mais 

influencia no sucesso desta abordagem, 

no entanto, a inclusão deste fator no 

questionário é necessária para investigar 

um objetivo específico de pesquisa. 

FCS-15 Humano Comunicação 

Envolve a comunicação efetiva entre os envolvidos 

ao longo de todas as fases do projeto de BPM.  

Nos estudos realizados por Ravesteyn; Batenburg 

(2010) e Mutschler; Reichert; Bumiller (2008) o fator 

Um dos sete FCS mais citados na 

literatura. Por outro lado, apenas dois 

Especialistas identificaram este fator 

como sendo uma condição que mais 
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Codificação Dimensão FCS Descrição do FCS Justificativa da Seleção do FCS 

referente à comunicação foi considerado pelos 

entrevistados como um dos aspectos mais 

importantes para o sucesso da abordagem BPM ao 

longo de todo o projeto. Na visão de Bandara; Gable; 

Rosemann (2005), o fator comunicação engloba a 

troca de informação (feedback e comentários) entre 

os membros da equipe do projeto e da análise do 

feedbak dos usuários finais.  

influencia no sucesso desta abordagem, 

no entanto, a inclusão deste fator no 

questionário é necessária para investigar 

um objetivo específico de pesquisa. 

FCS-16 Humano 

Empowerment na 

execução dos 

processos de 

negócio 

Maior autonomia para os donos dos processos e 

demais envolvidos na tomada de decisões 

envolvendo os processos de negócio, a fim de 

proporcionar maior agilidade ao negócio e possíveis 

impedimentos. Entretanto, a falta de gerenciamento 

e monitoramento cuidadoso desse fator pode torná-lo 

uma barreira na implementação de iniciativas de 

BPM, tendo em vista os possíveis riscos ao negócio.  

A partir do momento que os processos, estrutura 

organizacional e sistemas estejam funcionando de 

uma maneira harmônica e integrada, as pessoas 

podem realizar o seu trabalho com mais autonomia, 

tomar decisões e melhorar continuamente os 

processos de trabalho nos quais estejam envolvidas, 

enfim, se sentirem parte integrante do negócio 

(Jeston; Nelis, 2008). 

Este FCS não foi evidenciado na 

literatura, porém no levantamento 

realizado com os Especialistas o mesmo 

foi identificado. Por este motivo, esta 

variável foi selecionada para fazer parte 

do questionário e além do mais, 23% dos 

respondentes concordam que este fator 

influencia no sucesso das iniciativas de 

BPM.  
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O Quadro 10 apresenta as escalas adotadas para a coleta de dados juntos aos Especialistas 

em Gestão por Processos quanto ao grau de influência do FCS nas iniciativas de BPM bem 

sucedidas. Estas escalas foram adotadas com base no trabalho de Nepomuceno e Costa (2012).   

 

Quadro 10 – Escala de Avaliação 

Influência POSITIVA (IP) 
Sem 

influência 

(SI) 

Influência NEGATIVA (IN) 
Não se 

aplica ou 

não sabe 

responde

r (NR) 

Muito 

Alta 

(MA) 

Alta 

(A) 

Média 

(M) 

Baixa 

(B) 

Baixa 

(B) 

Média 

(M) 

Alta 

(A) 

Muito 

Alta 

(MA) 

          

 

Fonte: Adaptado de Nepomuceno e Costa (2012). 

 

O Apêndice B apresenta o Questionário de Avaliação na íntegra.  

 

 

3.2.1 COLETA DE DADOS 

 

 

O instrumento de coleta de dados, ou seja, o questionário foi construído por meio da 

ferramenta de pesquisa online, Survey Monkey, e, em seguida, disponibilizado o respectivo link da 

pesquisa contendo o questionário com 16 perguntas objetivas na rede de negócios LinkedIn para os 

Especialistas em BPM com certificação CBPP (Certified Business Process Professional) que 

aceitaram responder ao questionário de pesquisa.  

A pesquisa foi realizada no período de 16 de junho a 07 de julho de 2014 em função do plano 

de serviços contratado junto à empresa Survey Monkey e da tendência de dados acerca do volume 

de respostas fornecida diariamente pela ferramenta online utilizada.  

 

 

3.2.2 UNIVERSO E AMOSTRA DA PESQUISA 

 

 

Segundo informações disponíveis no site oficial da Associação Internacional de 

Profissionais de BPM (ABPMP), pesquisadas em 26 de maio de 2014, há no Brasil um total de 486 

profissionais certificados CBPP. 

A partir da lista de contatos de profissionais certificados CBPP extraída do site oficial da 

ABPMP, todos os 486 profissionais certificados foram convidados via LinkedIn para participarem 
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da pesquisa de campo, com exceção de 14 profissionais que não foram localizados na rede de 

negócios LinkedIn. 

Do total de 472 profissionais contatados, 295 aceitaram o convite para responder a pesquisa 

de campo. Por fim, um total 156 profissionais responderam a pesquisa, entretanto, constatou-se na 

base de dados um total de 136 questionários efetivamente válidos.   

Em relação ao total de 295 profissionais que aceitaram o convite para responder a pesquisa 

e os que efetivamente responderam completamente ao questionário, obteve-se uma taxa de retorno 

de 46,10%.   

 

 

3.2.3 TRATAMENTO DOS DADOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

 

Foi adotado um tratamento de dados com o uso de estatística descritiva para as respostas 

coletadas e análise de frequência, assim como, quadros e gráficos para estruturar e facilitar a 

compreensão e compilação dos dados da pesquisa. Além disso, foi analisado o nível de influência 

dos fatores críticos de sucesso nas iniciativas de BPM por dimensões (Gestão, Processo, Tecnologia 

e Humano), bem como o ranking destes fatores.  

Estas análises estão organizadas e estruturadas em quatro subseções: Distribuição de 

Frequência dos FCS; FCS por nível de influência na escala de avaliação; FCS por Dimensões e 

Ranking dos FCS que mais influenciam no sucesso de iniciativas de BPM.  

As respostas individuais dos especialistas foram processadas e consolidadas para 

compreensão e interpretação dos dados coletados (ver detalhes no Apêndice C, Quadro 11).  

 

 

3.2.3.1 ANÁLISE E DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIA DOS FCS  

 

 

Nesta subseção apresenta a análise dos resultados quanto ao nível de influência dos fatores 

que são críticos no sucesso das iniciativas de BPM na percepção dos Especialistas em Gestão por 

Processos certificados CBPP. 

Os quadros e os gráficos demonstram a consolidação da distribuição de frequências 

atribuídas aos 16 fatores críticos de sucesso avaliados quanto ao nível de influência no sucesso das 

iniciativas de BPM conforme a escala de avaliação.  
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Quadro 12 – Distribuição de frequência absoluta dos FCS quanto ao nível de influência no sucesso 

de iniciativas de BPM 

FCS 
Influência POSITIVA 

SI 

Influência 

NEGATIVA NR Total 

MA A M B B  M A MA 

Apoio e comprometimento 

da Alta Administração  

(FCS-01) 

110 18 7 1 0 0 0 0 0 0 136 

Alinhamento entre 

estratégia e processos 

(FCS-02) 

98 27 9 2 0 0 0 0 0 0 136 

Gestão de Mudanças  

(FCS-03) 
53 56 22 4 1 0 0 0 0 0 136 

Medição de desempenho de 

processos – Métricas  

(FCS-04) 

63 54 16 3 0 0 0 0 0 0 136 

Orientação para o Cliente  

(FCS-05) 
97 29 10 0 0 0 0 0 0 0 136 

Metodologia estruturada e 

adequada para a 

implementação de 

iniciativas BPM  

(FCS-06) 

44 63 25 4 0 0 0 0 0 0 136 

Desempenho sustentável 

dos processos (Manutenção 

e continuidade da gestão 

por processos na 

organização)  

(FCS-07) 

59 46 21 9 1 0 0 0 0 0 136 

Percepção do valor e dos 

benefícios da gestão por 

processos de negócio 

(FCS-08) 

60 54 14 7 1 0 0 0 0 0 136 

Alinhamento entre TI e 

processos 

(FCS-09) 

45 57 29 2 2 0 0 0 0 1 136 

Automação dos processos 

(FCS-10) 
20 45 49 17 4 0 0 0 1 0 136 

Ferramenta de tecnologia 

da informação única para a 

modelagem de processos 

(FCS-11) 

13 34 43 31 14 0 1 0 0 0 136 

Treinamento e Capacitação 

dos envolvidos nos 

processos e na prática BPM 

(FCS-12) 

30 74 19 11 1 1 0 0 0 0 136 

Cultura Organizacional 

(FCS-13) 
53 54 19 8 0 1 0 0 0 1 136 
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FCS 
Influência POSITIVA 

SI 

Influência 

NEGATIVA NR Total 

MA A M B B  M A MA 

Envolvimento das pessoas 

(FCS-14) 
78 44 12 2 0 0 0 0 0 0 136 

Comunicação 

(FCS-15) 
68 49 19 0 0 0 0 0 0 0 136 

Empowerment na execução 

dos processos de negócio 

(FCS-16) 

28 59 31 14 2 1 1 0 0 0 136 

Total 919 763 345 115 26 3 2 0 1 2 2176 

 

Em linhas gerais, destaca-se no quadro acima que 110 Especialistas elegeram o Apoio e 

Comprometimento da Alta Administração como o FCS que apresenta um nível de influência 

positiva muito alta no sucesso de iniciativas de BPM, representando 80,88% das respostas dos 

participantes da pesquisa.  

Observa-se que o fator “Ferramenta de tecnologia da informação única para a modelagem 

de processos” foi citado por 14 Especialistas como um aspecto que não influencia no sucesso de 

iniciativas de BPM, ou seja, 10,30% dos 136 respondentes da pesquisa.   

A seguir são apresentados graficamente os dados consolidados e a frequência relativa de 

cada fator crítico de sucesso avaliado pelos Especialistas.  

 Apoio e comprometimento da Alta Administração (FCS-01) 

Este fator apresenta o maior nível de influência positiva na escala de avaliação quando 

comparado com os demais fatores críticos de sucesso. Além disso, obteve um índice de apenas 

0,74% dos Especialistas que o consideram com um nível de influência positiva baixa no sucesso das 

iniciativas de BPM.  

 

Figura 12 – Nível de Influência do FCS-01 
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 Alinhamento entre estratégia e processos (FCS-02) 

Observa-se que este fator foi avaliado pelos Especialistas como o segundo FCS que 

apresenta o maior nível de influência positiva na escala de avaliação.  

 

Figura 13 – Nível de Influência do FCS-02 

 

 

 

 Gestão de Mudanças (FCS-03) 

Destaca-se neste fator uma distribuição equilibrada na percepção dos Especialistas na escala 

de avaliação referentes aos níveis de influência positiva muito alta e alta. No entanto, quando 

somados os dois percentuais das maiores escalas, nota-se que 80,15% dos votos dos Especialistas 

concentram-se nesta faixa de avaliação. Outro ponto observado refere-se à escala “Sem Influência” 

que não chega a 1% dos votos dos Especialistas.  
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Figura 14 – Nível de Influência do FCS-03 

 

 

 Medição de desempenho de processos – Métricas (FCS-04) 

Este fator apresenta uma votação distribuída apenas na escala de influência positiva. 

Nenhum especialista considerou o referido fator sem influência ou com influência negativa no 

sucesso de iniciativas/projetos de BPM.  

 

Figura 15 – Nível de Influência do FCS-04 

 

 

 

 Orientação para o Cliente (FCS-05) 

Observa-se que este fator foi avaliado pelos Especialistas como o terceiro FCS que apresenta 

o maior nível de influência positiva na escala de avaliação, com apenas uma diferença de 0,74% do 

segundo colocado que é o FCS-02. Além disso, este fator foi um dos únicos que não teve nenhum 

voto na escala de influência positiva baixa.  
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Figura 16 – Nível de Influência do FCS-05 

 

 

 Metodologia estruturada e adequada para a implementação de iniciativas BPM (FCS-

06) 

Observa-se uma votação distribuída apenas na escala de influência positiva. Nenhum 

especialista considerou o referido fator sem influência ou com influência negativa no sucesso de 

iniciativas/projetos de BPM. Este fator apresenta uma influência positiva baixa, com apenas 2,94% 

na percepção dos Especialistas.   

 

Figura 17 – Nível de Influência do FCS-06 

 

 

 Desempenho sustentável dos processos (Manutenção e continuidade da gestão por 

processos na organização) (FCS-07) 
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Observa-se que a faixa de avaliação que compreendem as escalas “influência positiva – 

muito alta” e “influência positiva – alta” corresponde a 77,26% das avaliações dos Especialistas. 

Este fator foi considerado por apenas 01(um) especialista como sendo um FCS que não influencia 

no sucesso de iniciativas/projetos de BPM, correspondendo a 0,74% das respostas. 

 

Figura 18 – Nível de Influência do FCS-07 

 

 

 Percepção do valor e dos benefícios da gestão por processos de negócio (FCS-08) 

A soma dos níveis “influência positiva – muito alta” e “influência positiva – alta” atinge 

83,83% das respostas dos Especialistas para este fator. Além disso, observa-se apenas uma resposta 

fornecida referente à escala de avaliação “sem influência”.  

 

Figura 19 – Nível de Influência do FCS-08 
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 Alinhamento entre TI e processos (FCS-09) 

Nota-se que este fator demonstra uma influência positiva média considerável, sendo 21,32% 

das respostas dos Especialistas. Outro ponto importante a ser observado neste fator é que dois (que 

corresponde a 1,47%) Especialistas o consideram na escala de avaliação “sem influência” para o 

sucesso das iniciativas de BPM. Além disso, observa-se apenas uma resposta na escala de avaliação 

“Não se aplica ou não sabe responder”. 

 

Figura 20 – Nível de Influência do FCS-09 

 

 

 Automação dos processos (FCS-10) 

Observa-se que este fator apresenta apenas 14,71% das respostas correspondentes a 

“influência positiva – muito alta” e, em contrapartida, uma elevada “influência positiva – média” na 

escala de avaliação. Além disso, um total de 4 respostas (correspondente a 2,94%) dos Especialistas 

encontram-se na escala de avaliação “sem influência” e um índice de 0,74% na escala de avaliação 

“influência negativa – muito alta”.  

 

Figura 21 – Nível de Influência do FCS-10 
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 Ferramenta de tecnologia da informação única para a modelagem de processos (FCS-

11) 

Este fator exibe o menor percentual de respostas na escala de avaliação “influência positiva 

- muita alta” e com o maior índice de respostas na opção “sem influência” quando comparado aos 

demais fatores críticos avaliados. Além disso, mostra um índice de 0,74% de respostas na escala de 

avaliação “influência negativa – muito alta”.  

 

Figura 22 – Nível de Influência do FCS-11 

 

 

 Treinamento e Capacitação dos envolvidos nos processos e na prática BPM (FCS-12) 

Este indicador mostra um percentual elevado na opção “influência positiva – alta” na escala 

de avaliação, sendo o maior índice neste mesma escala quando comparado com os demais fatores 

14,71%

33,09%
36,03%

12,50%

2,94%
0,00% 0,00% 0,00% 0,74% 0,00%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

IP-MA IP-A IP-M IP-B SI IN-B IN-M IN-A IN-MA NR

Nível de Influência - FCS-10

9,56%

25,00%
31,62%

22,79%

10,29%

0,00% 0,74% 0,00% 0,00% 0,00%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

IP-MA IP-A IP-M IP-B SI IN-B IN-M IN-A IN-MA NR

Nível de Influência - FCS-11



102 

 

 

avaliados. Entretanto, vale destacar que o referido fator apresenta um índice de 0,74% de respostas 

na escala de avaliação negativa baixa, bem como na opção “sem influência”.  

 

Figura 23 – Nível de Influência do FCS-12 

 
 

 

 Cultura Organizacional (FCS-13) 

O somatório das duas maiores escalas deste fator corresponde a quase 80% das respostas dos 

Especialistas. Nota-se que este fator não apresenta resposta na escala de avaliação referente à opção 

“sem influência”. No entanto, vale destacar uma resposta (correspondente a 0,74%) na escala 

“influência negativa – baixa” e uma resposta (correspondente a 0,74%) na escala “Não se aplica ou 

não sabe responder”. 

Figura 24 – Nível de Influência do FCS-13 
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Este fator está na 4ª posição do ranking dos 16 FCS em relação à escala de avaliação 

“influência positiva – muito alta”, ou seja, sendo um dos mais votados pelos Especialistas nesta 

referida escala. A soma das duas maiores escalas (IP-MA e IP-A) chega a quase 90% das respostas 

dos Especialistas.  

Figura 25 – Nível de Influência do FCS-14 

 
 

 

 Comunicação (FCS-15) 

Este é um dos únicos fatores em que as respostas dos Especialistas concentram-se nas três 

escalas de avaliação (IP-MA, IP-A e IP-M). O outro fator que também apresenta estas mesmas 

características diz respeito ao FCS “Orientação para o Cliente”.  

 

Figura 26 – Nível de Influência do FCS-15 
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 Empowerment na execução dos processos de negócio (FCS-16) 

Este fator apesar de apresentar um índice elevado na escala de influência positiva – alta, 

observa-se respostas de Especialistas nas escalas “sem influência”, “influencia negativa – baixa” e 

“influência negativa média”.  

Figura 27 – Nível de Influência do FCS-16 

 

 

 

3.2.3.2 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO POR NÍVEL DE INFLUÊNCIA 

 

 

Esta subseção apresenta os principais fatores críticos de sucesso por nível de influência na 

escala de avaliação.  

O Quadro 13 demonstra os índices dos FCS por nível de influência na escala de avaliação 

utilizada na pesquisa de campo, sendo descritos os 5 (cinco) fatores que se destacaram em cada nível 

de influência com o seus respectivos índices de respostas dos Especialistas por ordem decrescente. 

Vale ressaltar, que em alguns níveis de influência não são apresentados os 5 (cinco) fatores 

conforme mencionados anteriormente, uma vez que há poucos FCS ou nenhum resposta nas opções 

dos níveis de influência.   

 

Quadro 13 – Principais Fatores Críticos de Sucesso por níveis de influência 

 

Nível de Influência Fatores Críticos de Sucesso % (Freq.) 

Respostas 
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Muito alta Apoio e comprometimento da Alta 

Administração (FCS-01) 
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Nível de Influência Fatores Críticos de Sucesso % (Freq.) 

Respostas 

Alinhamento entre estratégia e processos 

(FCS-02) 
72,06% 

Orientação para o Cliente (FCS-05) 71,32% 

Envolvimento das pessoas (FCS-14) 57,35% 

Comunicação (FCS-15) 50,00% 

Alta 

Treinamento e Capacitação dos envolvidos 

nos processos e na prática BPM (FCS-12) 
54,41% 

Metodologia estruturada e adequada para a 

implementação de iniciativas BPM (FCS-06) 
46,32% 

Empowerment na execução dos processos de 

negócio (FCS-16) 
43,38% 

Alinhamento entre TI e processos (FCS-09) 41,91% 

Gestão de Mudanças (FCS-03) 41,18% 

Média 

Automação dos processos (FCS-10) 36,03% 

Ferramenta de tecnologia da informação 

única para a modelagem de processos (FCS-

11) 

31,62% 

Empowerment na execução dos processos de 

negócio (FCS-16) 
22,79% 

Alinhamento entre TI e processos (FCS-09) 21,32% 

Metodologia estruturada e adequada para a 

implementação de iniciativas BPM (FCS-06) 
18,38% 

Baixa 

Ferramenta de tecnologia da informação 

única para a modelagem de processos (FCS-

11) 

22,79% 

Automação dos processos (FCS-10) 12,50% 

Empowerment na execução dos processos de 

negócio (FCS-16) 
10,29% 

Treinamento e Capacitação dos envolvidos 

nos processos e na prática BPM (FCS-12) 
8,09% 

Desempenho sustentável dos processos 

(Manutenção e continuidade da gestão por 

processos na organização) (FCS-07) 

6,62% 

Sem Influência 

Ferramenta de tecnologia da informação 

única para a modelagem de processos (FCS-

11) 

10,29% 

Automação dos processos (FCS-10) 2,94% 

Alinhamento entre TI e processos (FCS-09) 1,47% 

Empowerment na execução dos processos de 

negócio (FCS-16) 
1,47% 

Gestão de Mudanças (FCS-03) 0,74% 
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Nível de Influência Fatores Críticos de Sucesso % (Freq.) 

Respostas 

Desempenho sustentável dos processos 

(Manutenção e continuidade da gestão por 

processos na organização) (FCS-07) 

0,74% 

Percepção do valor e dos benefícios da gestão 

por processos de negócio (FCS-08) 
0,74% 

Treinamento e Capacitação dos envolvidos 

nos processos e na prática BPM (FCS-12) 
0,74% 

Influência 

Negativa 

Muito alta Automação dos processos (FCS-10) 0,74% 

Alta Sem ocorrência de resposta 

Média 

Ferramenta de tecnologia da informação 

única para a modelagem de processos (FCS-

11) 

0,74% 

Empowerment na execução dos processos de 

negócio (FCS-16) 
0,74% 

Baixa 

Treinamento e Capacitação dos envolvidos 

nos processos e na prática BPM (FCS-12) 
0,74% 

Cultura Organizacional (FCS-13) 0,74% 

Empowerment na execução dos processos de 

negócio (FCS-16) 
0,74% 

Não se aplica ou não sabe 

responder 

Alinhamento entre TI e processos (FCS-09) 0,74% 

Cultura Organizacional (FCS-13) 0,74% 

 

Destaca-se no Quadro 13, na opção “Sem Influência”, que os três FCS da dimensão 

referentes à Tecnologia aparecem nesta opção da escala de avaliação. Observa-se uma grande 

concentração de respostas dos Especialistas no nível de influência positiva, uma vez que o número 

de respostas na influência negativa não passa de um em apensas 5 (cinco) FCS.  

Outro ponto observado refere-se ao nível de influência positiva na escala de avaliação que 

corresponde a uma média de 98,44% das respostas dos Especialistas, o restante dos percentuais 

corresponde aos níveis de avaliação “Sem Influência” (1,19%); “Influência Negativa” (0,28%) e 

“não se aplica ou não sabe responder” (0,09%). 

 

 

3.2.3.3 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO POR DIMENSÕES 

 

 

O Quadro 14 apresenta a média dos índices dos FCS por dimensões (Gestão, Processo, 

Tecnologia e Humano), considerando apenas o nível de influência positiva na escala de avaliação, 

uma vez que maioria das respostas dos Especialistas está centralizada na referido nível de influência.  
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Quadro 14 – Índice de respostas de FCS por Dimensões 

Dimensão Fatores Críticos de Sucesso 
Freq. 

Absoluta 

Freq. 

Relativa 

(%) 

Média da 

Dimensão 

Gestão 

Apoio e comprometimento da Alta 

Administração (FCS-01) 
136 100% 

99,75% Alinhamento entre estratégia e 

processos (FCS-02) 
136 100% 

Gestão de Mudanças (FCS-03) 135 99,26% 

Processo 

Medição de desempenho de processos 

– Métricas (FCS-04) 
136 100% 

99,70% 

Orientação para o Cliente (FCS-05) 136 100% 

Metodologia estruturada e adequada 

para a implementação de iniciativas 

BPM (FCS-06) 

136 100% 

Desempenho sustentável dos 

processos (Manutenção e continuidade 

da gestão por processos na 

organização) (FCS-07) 

135 99,26% 

Percepção do valor e dos benefícios da 

gestão por processos de negócio (FCS-

08) 

135 99,26% 

Tecnologia 

Alinhamento entre TI e processos 

(FCS-09) 
133 97,79% 

94,36% 
Automação dos processos (FCS-10) 131 96,32% 

Ferramenta de tecnologia da 

informação única para a modelagem de 

processos (FCS-11) 

121 88,97% 

Humano 

Treinamento e Capacitação dos 

envolvidos nos processos e na prática 

BPM (FCS-12) 

134 98,53% 

98,82% 

Cultura Organizacional (FCS-13)  134 98,53% 

Envolvimento das pessoas (FCS-14) 136 100% 

Comunicação (FCS-15) 136 100% 

Empowerment na execução dos 

processos de negócio (FCS-16) 
132 97,06% 
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Observa-se que a dimensão referente à Gestão lidera o ranking do maior índice de respostas 

dos Especialistas, em seguida, aparece a dimensão Processo com uma diferença muito pequena de 

apenas 0,05% em relação ao primeiro colocado. Em terceiro lugar, a dimensão Humano e por fim, 

a dimensão Tecnologia, com uma média de 94,36%.   

 

 

3.2.3.4 RANKING DOS FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 

 

 

O Quadro 15 exibe o ranking dos FCS com o maior índice de respostas na escala de 

avaliação, considerando o somatório das opções “influência positiva – muito alta” e “influência 

positiva alta”, ou seja, destacando os 10 (dez) FCS que mais influenciam no sucesso de 

iniciativas/projetos de BPM na percepção dos Especialistas em Gestão por Processos Certificados 

CBPP.  

 

Quadro 15 - Ranking dos FCS que mais influenciam no sucesso das iniciativas/projetos de 

BPM 

Dimensão Fator Crítico de Sucesso 
% de Respostas  

(IP-MA e IP-A) 
Posição 

Gestão 
Apoio e comprometimento da Alta 

Administração (FCS-01) 
94,12% 1º 

Processo Orientação para o Cliente (FCS-05) 92,65% 2º 

Gestão 
Alinhamento entre estratégia e processos 

(FCS-02) 
91,91% 3º 

Humano Envolvimento das pessoas (FCS-14) 89,71% 4º 

Processo 
Medição de desempenho de processos – 

Métricas (FCS-04) 
86,03% 5º 

Humano Comunicação (FCS-15) 86,03% 6º 

Processo 
Percepção do valor e dos benefícios da 

gestão por processos de negócio (FCS-08) 
83,82% 7º 

Gestão Gestão de Mudanças (FCS-03) 80,15% 8º 

Processo 

Metodologia estruturada e adequada 

para a implementação de iniciativas 

BPM (FCS-06) 

78,68% 9º 

Humano Cultura Organizacional (FCS-13)  78,68% 10º 
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Processo 

Desempenho sustentável dos processos 

(Manutenção e continuidade da gestão por 

processos na organização) (FCS-07) 

77,21% 11º 

Humano 
Treinamento e Capacitação dos envolvidos 

nos processos e na prática BPM (FCS-12) 
76,47% 12º 

Tecnologia 
Alinhamento entre TI e processos (FCS-

09) 
75% 13º 

Humano 
Empowerment na execução dos processos 

de negócio (FCS-16) 
63,97% 14º 

Tecnologia Automação dos processos (FCS-10) 47,79% 15º 

Tecnologia 

Ferramenta de tecnologia da informação 

única para a modelagem de processos (FCS-

11) 

34,56% 16º 

 

Observa-se no Quadro 15 que os fatores críticos de sucesso relacionados à dimensão 

“Tecnologia” não apareceram nas 10 primeiras posições do ranking. Além disso, os FCS 4 e 15 

estão empatados no ranking com 86,03%, bem como os FCS 6 e 13 com 78,68%.  
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4 CONCLUSÕES 

 

 

Com base na revisão bibliográfica, este estudo permitiu identificar um conjunto de 52 fatores 

críticos de sucesso abordados nas iniciativas de BPM, bem como aqueles mais citados pelos autores. 

Os cinco FCS mais citados pelos autores foram os seguintes: (1º) Apoio e comprometimento 

da Alta Administração; (2º) Treinamento e Capacitação dos envolvidos nos processos e na prática 

BPM; (3º) Medição de desempenho de processos (Métricas); (4º) Alinhamento entre estratégia e 

processos; (5º) Cultura Organizacional.  

Além da revisão bibliográfica, um questionário (com apenas uma pergunta discursiva) foi 

aplicado a um grupo específico de 17 Especialistas em Gestão por Processos com o intuito de 

identificar quais os FCS que mais influenciam no sucesso das iniciativas de BPM, a fim de subsidiar, 

juntamente com a revisão bibliográfica, o desenvolvimento do questionário final com 16 perguntas 

objetivas para mapear as percepções dos Especialistas em BPM com certificação CBPP.  

O universo da pesquisa foi de 486 Especialistas certificados CBPP existentes no Brasil. 

Deste total, 295 aceitaram o convite para responder a pesquisa de campo. No entanto, a amostra 

analisada foi de 136 Especialistas, obtendo uma taxa de retorno de 46,10%. 

A maioria das respostas dos Especialistas está concentrada no nível de influência positiva, 

com um índice de 98,44%. Em contrapartida, índices de respostas muito ínfimos são observados 

nos demais níveis da escala de avaliação: sem influência (1,19%), influência negativa (0,28%), não 

se aplica ou não sabe responder (0,09%).  

O FCS Apoio e comprometimento da Alta Administração apresenta o maior nível referente 

à influência positiva (80,88% das respostas dos Especialistas) na escala de avaliação quando 

comparado com os demais fatores críticos de sucesso. 

Observa-se que o fator “Ferramenta de tecnologia da informação única para a modelagem 

de processos” foi o mais citado pelos Especialistas como um aspecto que não influencia no sucesso 

de iniciativas de BPM, correspondendo a 10,30% do total de 136 respondentes da pesquisa. Além 

deste, outros FCS também apareceram na lista de aspectos que não influenciam no sucesso de 

iniciativas de BPM, a saber: Automação de processos (2,94%); Alinhamento entre TI e processos 

(1,47%); Empowerment na execução dos processos de negócio (1,47%); Gestão de Mudanças 

(0,74%); Desempenho sustentável dos processos (Manutenção e continuidade da gestão por 

processos na organização) (0,74%); Percepção do valor e dos benefícios da gestão por processos de 

negócio (0,74%); Treinamento e Capacitação dos envolvidos nos processos e na prática BPM 

(0,74%).  
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Alguns FCS foram avaliados na escala com um nível de influência negativa no sucesso de 

iniciativas de BPM apesar do índice ser muito baixo, a saber: Automação de Processos (0,74%); 

Ferramenta de tecnologia da informação única para a modelagem de processos (0,74%); 

Empowerment na execução dos processos de negócio (1,48%); Treinamento e Capacitação dos 

envolvidos nos processos e na prática BPM (0,74%); Cultura Organizacional (0,74%). Sendo assim, 

pode-se inferir que alguns Especialistas que avaliaram estes FCS no nível de influência negativa 

consideraram estes aspectos como barreiras e não facilitadores em alguma experiência que tiveram 

em iniciativas/projetos de BPM.   

Nota-se que apenas dois FCS apareceram na escala “não se aplica ou não saber responder” 

com um índice de 0,74% cada, sendo eles: Alinhamento entre TI e processos; Cultura 

Organizacional. Levando em consideração o baixo percentual de respostas dos FCS supracitados, 

conclui-se que a maioria dos Especialistas não tiveram dúvidas quanto às questões contempladas no 

questionário.  

A dimensão referente à Gestão lidera o ranking do maior índice de respostas dos 

Especialistas, em seguida, aparece a dimensão “Processo” com uma diferença muito pequena de 

apenas 0,05% em relação ao primeiro colocado. Em terceiro lugar, a dimensão “Humano” (98,82%) 

e por fim, a dimensão Tecnologia, com uma média de 94,36%. Vale ressaltar, que apesar de BPM 

ser uma prática orientada a processos de negócio, a dimensão “Gestão” destaca-se em primeiro 

lugar, uma vez que esta prática está diretamente alinhada à gestão das organizações, não sendo uma 

abordagem paralela à gestão de negócios e nem apenas um projeto específico de tecnologia da 

informação.  

Os dez FCS que mais influenciam no sucesso de iniciativas/projetos na percepção de 

Especialistas de BPM certificados CBPP considerando o somatório das opções “influência positiva 

- muito alta” e “influência positiva - alta”, são apresentados na lista a seguir: 

 1ª Posição: Apoio e comprometimento da Alta Administração (FCS-01); 

Como resultado deste levantamento junto aos Especialistas, o fator crítico que mais 

influencia no sucesso das iniciativas de BPM é o Apoio e o Comprometimento da Alta 

Administração. Desta forma, neste aspecto há coerência entre a teoria e prática, uma vez que o 

referido fator foi o mais citado pelos autores e evidenciado pelos especialistas pesquisados como a 

variável que mais influencia no sucesso da implementação desta prática gerencial.  

 2ª Posição: Orientação para o Cliente (FCS-05); 

Este fator apesar de ter aparecido na 2ª posição do ranking na pesquisa com os Especialistas 

certificados CBPP, na revisão de literatura esta variável foi evidenciada em apenas 2 trabalhos 
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científicos recentes de 2013. Sendo assim, observa-se um aspecto na prática que precisa ser 

considerado no gerenciamento dos FCS no sucesso de iniciativas/projetos de BPM.  

 3ª Posição: Alinhamento entre estratégia e processos (FCS-02); 

O referido FCS foi o segundo mais citado pelos autores e o terceiro pelos Especialistas 

certificados CBPP.   

 4ª Posição: Envolvimento das pessoas (FCS-14); 

Este fator foi um dos sete FCS mais citados na literatura e também apareceu na lista dos 10 

mais votados pelos Especialistas.  

 5ª Posição: Medição de desempenho de processos – Métricas (FCS-04); 

Este fator foi um dos sete FCS mais citados na literatura e também apareceu na lista dos 10 

mais votados pelos Especialistas.  

 6ª Posição: Comunicação (FCS-15); 

Este fator foi um dos sete FCS mais citados na literatura e também apareceu na lista dos 10 

mais votados pelos Especialistas.  

 7ª Posição: Percepção do valor e dos benefícios da gestão por processos de negócio 

(FCS-08); 

Este fator não foi evidenciado na literatura, entretanto foi um dos 10 fatores destacados na 

pesquisa de campo.  

 8ª Posição: Gestão de Mudanças (FCS-03); 

Foi evidenciado em apenas 3 artigos na revisão de literatura, no entanto, foi um dos 10 mais 

votados pelos Especialistas. 

 9ª Posição: Metodologia estruturada e adequada para a implementação de 

iniciativas BPM (FCS-06);  

Foi citado em apenas 2 estudos na revisão de literatura, mas na prática foi evidenciado na 9ª 

posição do ranking dos fatores que mais influenciam no sucesso de iniciativas de BPM.  

 10ª Posição: Cultura Organizacional (FCS-13). 

Foi uma das variáveis mais citadas pelos autores e ocupa a 10º posição no ranking na 

pesquisa de campo realizada junto aos Especialistas de BPM certificados CBPP.  

Observa-se no ranking acima, que o único fator crítico de sucesso novo, ou seja, aquele que 

não foi evidenciado na revisão da literatura, entretanto, apareceu no levantamento com os 17 

Especialistas em BPM foi o FCS-08 “Percepção do valor e dos benefícios da gestão por processos 

de negócio”. Vale ressaltar, que foram incluídos no questionário final (perguntas objetivas) apenas 

três FCS novos mais citados pelos 17 Especialistas em BPM, sendo eles: 1) Percepção do valor e 

dos benefícios da gestão por processos de negócio; 2) Desempenho sustentável dos processos 
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(Manutenção e continuidade da gestão por processos na organização); 3) Empowerment na execução 

dos processos de negócio.  

Para investigar uma das questões do estudo em questão, verificou-se que dentre os 7 (sete) 

fatores críticos de sucesso mais citados pelos autores na revisão de literatura, 6 (seis) deles foram 

evidenciados na pesquisa como aquelas variáveis que mais influenciam no sucesso de 

iniciativas/projetos de BPM, com exceção, do FCS “Treinamento e Capacitação dos envolvidos nos 

processos e na prática BPM”.  

Ressalta-se que muitos Especialistas em BPM com certificação CBPP se manifestaram 

positivamente em relação à pesquisa. Abaixo alguns destes comentários recebidos via e-mail: 

“Gostei muito do questionário, me fizeram refletir mais um pouco sobre minhas últimas 

experiências com BPM.” 

“Poderia compartilhar o resultado da pesquisa? E ainda, poderia descrever o processo de 

criação e execução da mesma? Gostaria de levar a experiência para o Grupo da ABPMP no Rio.” 

“Olá, me repasse dados da pesquisa, se for possível, tenho interesse em saber como 

estamos.” 

“Parabéns pela iniciativa, pesquisa respondida. Gostaria de receber o resultado/trabalho 

finalizado posteriormente se possível.” 

“...Estou certo que sua pesquisa e em última análise, sua tese contribuirão positivamente 

para o desenvolvimento de BPM no mundo corporativo.” 

“Será um prazer ajudar. Como sou um estudioso deste assunto, agradeceria muito se você 

pudesse me enviar sua Tese após a conclusão. Dou aulas de BPM em cursos de MBA e 

frequentemente indico artigos ou trabalhos acadêmicos aos meus alunos.” 

“Respondido. Caso seja possível, gostaria de ter acesso ao resultado da pesquisa após o 

término.” 

“Muito obrigada por me convidar para sua pesquisa e parabéns pela abordagem. Você 

planeja compartilhar os resultados com os participantes?” 

“É um prazer poder ajudá-la em sua pesquisa e poder contribuir para o desenvolvimento 

do 'mundo BPM.” 

Não foram encontrados estudos nas bases de dados pesquisadas com características 

semelhantes para a realização de análises comparativas a respeito do trabalho em questão.   

O trabalho conclui que os fatores críticos de sucesso listados no ranking são relevantes para 

maximizar as chances de sucesso em iniciativas/projetos de gestão por processos de negócio. Este 

conjunto de fatores críticos de sucesso gerais deve ser avaliado quanto ao nível de maturidade da 

gestão por processos em cada organização e a partir deste ponto, os gestores devem planejar e 
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monitorar ações específicas para minimizar os insucessos e tornar essas variáveis como facilitadores 

e não barreiras para o sucesso de projetos de BPM.   

Como sugestão para trabalhos futuros recomenda-se: 

 O tratamento dos dados neste estudo com técnicas de análise multicritério; 

 Nova pesquisa com fatores críticos de sucesso nas diferentes fases do ciclo de vida BPM 

e/ou nos níveis de maturidade da abordagem por processos nas organizações; 

 Pesquisa com um grupo de Especialistas de BPM com certificação CBPP fora do Brasil 

para comparar com as percepções dos especialistas brasileiros presentes nesta pesquisa; 

 Mapear as percepções dos clientes de projetos de BPM no Brasil a fim de avaliar os 

gaps entre clientes versus especialistas em BPM.  
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APÊNDICE A – Questionário de Levantamento de FCS em iniciativas BPM com 

Especialistas em Gestão por Processos 
 

QUESTIONÁRIO 

 

Pesquisa de Mestrado em Sistemas de Gestão (MSG) – UFF 
 

Levantamento de Fatores Críticos de Sucesso (FCS) em iniciativas de Gestão por Processos de 

Negócio (BPM) com Especialistas da área. 
 

 

1. Contextualização e Esclarecimentos 

 

O objetivo deste questionário é coletar dados a respeito dos fatores que são críticos para o sucesso 

de iniciativas de Gestão por Processos com profissionais da área, a fim de subsidiar a construção do 

instrumento de pesquisa juntamente com os FCS identificados na revisão de literatura, uma vez que 

a pesquisa tem duas vertentes: teórica e empírica.  

É composto por apenas uma questão discursiva, que levará um tempo estimado para respondê-la de 

aproximadamente 10 minutos.  

Na revisão de literatura foi identificado um conjunto extenso de FCS, entretanto, para atingir o outro 

objetivo de pesquisa é necessário identificar juntamente com os profissionais da área, quais os 

fatores que são considerados críticos para o sucesso das iniciativas de gestão por processos. Nesta 

pesquisa serão analisados os FCS identificados na teoria, por meio de revisão de literatura, e na 

prática, a partir das percepções dos profissionais de gestão por processos.  
 

 

2. Pergunta Discursiva 

 

Com base na sua experiência em gestão por processos, quais são os fatores (variáveis / condições) 

que mais influenciam no sucesso das iniciativas de Gestão por Processos, ou seja, aqueles fatores 

que são considerados na sua percepção como críticos para o sucesso desta abordagem? Favor 

descrevê-los no campo abaixo.  

 

   

Nota: Favor descrever quantos FCS julgar necessário.   
 

Muito obrigada pela sua colaboração. 

Tatiane Ribeiro Paixão 
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APÊNDICE B – Questionário para avaliar o grau de influência dos FCS nas iniciativas 

de BPM pelos Especialistas em Gestão por Processos 

 

 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO 

 

Pesquisa de Mestrado em Sistemas de Gestão (MSG) – UFF 
 

A influência dos fatores críticos de sucesso (FCS) nas iniciativas de Gestão por Processos de 

Negócio (Business Process Management - BPM) na percepção de Especialistas da área. 
 

O objetivo deste questionário é avaliar o nível de influência dos fatores que são críticos no sucesso 

de iniciativas de BPM quanto à percepção de Especialistas em Gestão por Processos. 

O referido questionário de avaliação é composto por um conjunto de FCS selecionados a partir da 

revisão de literatura e da percepção de um grupo restrito de Especialistas em Gestão por Processos. 

Portanto, agradeço desde já a sua contribuição e tenho a certeza que a sua participação será de grande 

relevância para a pesquisa.  

Por favor, responda as questões abaixo, levando em consideração a seguinte escala de avaliação 

quanto ao nível de influência dos FCS nas iniciativas/projetos de BPM.  

Escala de Avaliação 

Influência POSITIVA (IP) 

Sem 

influênci

a (SI) 

Influência NEGATIVA (IN) Não se 

aplica ou 

não sabe 

responder 

(NR) 

Muito 

Alta 

(MA) 

Alta 

(A) 

Média 

(M) 

Baixa 

(B) 

Baixa 

(B) 

Média 

(M) 

Alta 

(A) 

Muit

o 

Alta 

(MA) 

          

 

Analise os fatores abaixo e de acordo com a sua percepção e experiência em projetos de gestão por 

processos, classifique os fatores quanto ao nível de influência no sucesso de iniciativas de BPM, 

podendo ser considerada na escala de avaliação como POSITIVA ou NEGATIVA (se aplicável). 

Se o fator não tem influência alguma no sucesso de iniciativas de BPM, assinale a opção “Sem 

influência”. Caso o fator não se aplica ou não sabe responder, assinale a última coluna.  
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Fator Crítico de 

Sucesso (FCS) 
Descrição do FCS 

Nível de Influência do Fator Crítico de Sucesso (FCS) em iniciativas de BPM 

Influência POSITIVA (IP) 
Sem 

Influência 

(SI) 

Influência NEGATIVA (IN) 
Não se aplica 

ou não sabe 

responder (NR) 
Muito 

Alta (MA) 
Alta (A) 

Média 

(M) 
Baixa (B) 

Muito 

Alta 

(MA) 

Alta (A) 
Média 

(M) 

Baixa 

(B) 

Apoio e 

comprometimento 

da Alta 

Administração  

 

(FCS-01) 

Compreende o envolvimento do nível 

estratégico de forma efetiva e não 

apenas formal, buscando o aumento do 

comprometimento das demais 

lideranças e demonstrando 

explicitamente aos demais níveis 

organizacionais apoio às iniciativas de 

BPM. 

     

    

 

Alinhamento entre 

estratégia e 

processos  

 

(FCS-02) 

Envolve o alinhamento e a aderência 

dos processos de negócio à estratégia 

organizacional a fim de atender 

efetivamente às mudanças constantes no 

ambiente organizacional, bem como às 

demandas e aos requisitos dos clientes 

dos processos. 

     

    

 

Gestão de 

Mudanças 

 

(FCS-03) 

Compreende um plano estratégico de 

gestão de mudanças inerente à 

abordagem orientada por processos com 

o objetivo principal de preparar os 

envolvidos para a mudança e incentivá-

los a alcançar resultados sustentáveis.  
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Fator Crítico de 

Sucesso (FCS) 
Descrição do FCS 

Nível de Influência do Fator Crítico de Sucesso (FCS) em iniciativas de BPM 

Influência POSITIVA (IP) 
Sem 

Influência 

(SI) 

Influência NEGATIVA (IN) 
Não se aplica 

ou não sabe 

responder (NR) 
Muito 

Alta (MA) 
Alta (A) 

Média 

(M) 
Baixa (B) 

Muito 

Alta 

(MA) 

Alta (A) 
Média 

(M) 

Baixa 

(B) 

Medição de 

desempenho de 

processos 

(Métricas) 

 

(FCS-04) 

Abrange um sistema de medição por 

meio de indicadores dos processos com 

o objetivo de melhorar e sustentar a 

gestão do negócio, assim como 

proporcionar as lideranças apoio no 

processo de tomada de decisão, 

monitoramento dos objetivos e metas 

organizacionais.  

     

    

 

Orientação para o 

Cliente 

 

(FCS-05) 

O cliente é o foco principal do negócio, 

colocando-o no centro do modelo de 

gestão por processos a fim de gerar 

valor e satisfação ao cliente por meio de 

seus produtos/serviços.  

     

    

 

Metodologia 

estruturada e 

adequada para a 

implementação de 

iniciativas BPM 

 

(FCS-06) 

Definição clara das etapas e dos 

critérios a serem seguidos na 

implementação de projeto de BPM, 

levando em consideração, 

principalmente, a estratégia 

organizacional, os aspectos 

comportamentais do pessoal envolvido 

na execução do projeto e a integração 

com outras metodologias de gestão 

utilizadas na organização.  

     

    

 

Desempenho 

sustentável dos 

processos 

(Manutenção e 

continuidade da 

gestão por 

processos na 

organização) 

Capacidade de gerir e dar continuidade 

à prática BPM após a fase de 

implementação da iniciativa com o 

objetivo de estabelecer uma estrutura 

sustentável de processos por meio de 

um sistema de monitoramento de 

desempenho de processos e de melhoria 

     

    

 



123 

 

 

Fator Crítico de 

Sucesso (FCS) 
Descrição do FCS 

Nível de Influência do Fator Crítico de Sucesso (FCS) em iniciativas de BPM 

Influência POSITIVA (IP) 
Sem 

Influência 

(SI) 

Influência NEGATIVA (IN) 
Não se aplica 

ou não sabe 

responder (NR) 
Muito 

Alta (MA) 
Alta (A) 

Média 

(M) 
Baixa (B) 

Muito 

Alta 

(MA) 

Alta (A) 
Média 

(M) 

Baixa 

(B) 

(FCS-07) contínua alinhados à estratégia 

organizacional.  

Percepção do 

valor e dos 

benefícios da 

gestão por 

processos de 

negócio 

 

(FCS-08) 

Os benefícios e o valor da iniciativa de 

BPM precisam ser percebidos pelos 

envolvidos, bem como os resultados 

precisam contribuir para o alcance da 

estratégia da organização. 

     

    

 

Alinhamento entre 

TI e processos 

 

(FCS-09) 

Aderência entre a estratégia de TI e os 

objetivos dos processos de negócio a 

fim de dar suporte e sustentar o modelo 

de operação da organização, buscando 

gerar valor ao cliente e melhorar o 

desempenho e competivividade 

organizacional.  

     

    

 

Automação dos 

processos 

 

(FCS-10) 

Refere-se ao uso de TI para auxiliar os 

envolvidos na execução de tarefas 

rotineiras, bem como nos processos 

onde a lógica do negócio não requer 

intervenção de funcionários. 

     

    

 

Ferramenta de 

tecnologia da 

informação única 

para a modelagem 

de processos 

 

(FCS-11) 

Padronização de uso de ferramenta de 

TI para a modelagem de processos na 

diferentes áreas de negócios da 

organização.  
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Fator Crítico de 

Sucesso (FCS) 
Descrição do FCS 

Nível de Influência do Fator Crítico de Sucesso (FCS) em iniciativas de BPM 

Influência POSITIVA (IP) 
Sem 

Influência 

(SI) 

Influência NEGATIVA (IN) 
Não se aplica 

ou não sabe 

responder (NR) 
Muito 

Alta (MA) 
Alta (A) 

Média 

(M) 
Baixa (B) 

Muito 

Alta 

(MA) 

Alta (A) 
Média 

(M) 

Baixa 

(B) 

Treinamento e 

Capacitação dos 

envolvidos nos 

processos e na 

prática BPM 

 

(FCS-12) 

Visa à capacitação dos envolvidos nos 

processos de negócio abrangidos pelo 

escopo da iniciativa/projeto, bem como 

nos conceitos, fundamentos e práticas 

da abordagem de gestão por processos.  

     

    

 

Cultura 

Organizacional 

 

(FCS-13) 

Envolve o gerenciamento e adequação 

dos aspectos culturais em relação à 

execução dos objetivos estabelecidos no 

projeto de implementação de BPM a fim 

de favorecer um ambiente receptivo 

para a abordagem de gestão por 

processos. 

     

    

 

Envolvimento das 

pessoas 

 

(FCS-14) 

Engloba o comprometimento e 

envolvimento das pessoas durante a fase 

de implementação das iniciativas de 

BPM e no processo de melhoria 

contínua do modelo de gestão por 

processos.  

     

    

 

Comunicação 

 

(FCS-15) 

Envolve a comunicação efetiva entre os 

envolvidos ao longo de todas as fases do 

projeto de BPM. 
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Fator Crítico de 

Sucesso (FCS) 
Descrição do FCS 

Nível de Influência do Fator Crítico de Sucesso (FCS) em iniciativas de BPM 

Influência POSITIVA (IP) 
Sem 

Influência 

(SI) 

Influência NEGATIVA (IN) 
Não se aplica 

ou não sabe 

responder (NR) 
Muito 

Alta (MA) 
Alta (A) 

Média 

(M) 
Baixa (B) 

Muito 

Alta 

(MA) 

Alta (A) 
Média 

(M) 

Baixa 

(B) 

Empowerment na 

execução dos 

processos de 

negócio 

 

(FCS-16) 

Maior autonomia para os donos dos 

processos e demais envolvidos na 

tomada de decisões envolvendo os 

processos de negócio, a fim de 

proporcionar maior agilidade ao 

negócio e possíveis impedimentos à 

execução dos processos. 
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APÊNDICE C – Consolidação das Respostas do Mapeamento das Percepções dos Especialistas em BPM com certificação CBPP (Certified 

Business Process Professional) quanto aos FCS que mais influenciam no sucesso das iniciativas de BPM 

 

Observa-se que no Quadro 11, na consolidação dos dados dos especialistas quanto ao grau de influência dos FCS no sucesso das iniciativas de 

BPM, que 20 (vinte) especialistas acessaram o link de pesquisa na ferramenta online Survey Monkey, entretanto, não responderam nenhuma questão da 

pesquisa, sendo estes casos descartados do total de respostas válidas no referido quadro.  

Quadro 11 - Consolidação dos dados dos especialistas quanto ao grau de influência dos FCS no sucesso das iniciativas de BPM 

 

 

G-01 G-02 G-03 P-01 P-02 P-03 P-04 P-05 T-01 T-02 T-03 H-01 H-02 H-03 H-04 H-05

1 IP-M IP-A IP-MA IP-A IP-M IP-A IP-B IP-M IP-MA IP-M IP-B IP-B IP-B IP-MA IP-A IP-M

2 IP-M IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-B IP-M IP-A IP-MA IP-M SI IP-M IP-B IP-MA IP-A IP-M

3 IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-A IP-MA IP-MA IP-MA IP-A IP-MA IP-A

4 IP-B IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-A IP-M IP-MA IP-A IP-B IP-M IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA SI

5 IP-MA IP-A IP-A IP-MA IP-MA IP-A IP-A IP-A IP-MA IP-M IP-M IP-A IP-MA IP-A IP-A IP-A

6 IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-A IP-MA IP-A IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-A

7 IP-MA IP-MA IP-A IP-MA IP-MA IP-A IP-MA IP-A IP-A IP-M IP-A IP-A IP-MA IP-A IP-MA IP-A

8 IP-MA IP-MA IP-A IP-MA IP-MA IP-M IP-MA IP-A IP-A IP-M IP-M IP-A IP-A IP-MA IP-A IP-A

9 IP-MA IP-MA IP-MA IP-A IP-A IP-MA IP-A IP-MA IP-A IP-B IP-A IP-M IP-MA IP-MA IP-MA IP-A

10 IP-MA IP-MA IP-M IP-MA IP-MA IP-A IP-A IP-A IP-A IP-A IP-M IP-A IP-A IP-MA IP-A IP-MA

11 IP-MA IP-MA IP-MA IP-A IP-MA IP-A IP-A SI IP-A SI SI IP-B NR IP-MA IP-MA IP-B

12 IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-A IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-A

13 IP-MA IP-MA IP-A IP-MA IP-MA IP-A IP-MA IP-MA IP-A IP-A IP-M IP-A IP-MA IP-MA IP-A IP-MA

14 IP-MA IP-MA IP-A IP-M IP-MA IP-MA IP-MA IP-A IP-MA IP-A IP-A IP-M IP-MA IP-MA IP-A IP-MA

15 IP-MA IP-A IP-M IP-M IP-M IP-A IP-M IP-B IP-A IP-M IP-B IP-B IP-A IP-M IP-M IP-A

16 IP-MA IP-MA IP-MA IP-A IP-A IP-A IP-A IP-A IP-MA IP-A IP-A IP-A IP-A IP-MA IP-A IP-A

17 IP-MA IP-MA IP-M IP-A IP-MA IP-A IP-A IP-A IP-A IP-A IP-M IP-A IP-M IP-M IP-M IP-A

18 IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-A IP-A IP-MA IP-A IP-A IP-M IP-M IP-A IP-MA IP-MA IP-A IP-A

19 IP-MA IP-MA IP-MA IP-A IP-MA IP-M IP-A IP-MA IP-A IP-M SI IP-A IP-MA IP-MA IP-MA IP-A

20 IP-A IP-A IP-A IP-M IP-MA IP-A IP-MA IP-A IP-MA IP-A IP-MA IP-A IP-A IP-A IP-A IP-A

Grau de influência dos fatores críticos no sucesso das iniciativas de BPM

Es
p

ec
ia

lis
ta

s Dimensões dos FCS

GESTÃO PROCESSO TECNOLOGIA HUMANO
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21 IP-MA IP-MA IP-A IP-A IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-M IP-B IP-M IP-A IP-MA IP-MA IP-A IP-M

22 IP-MA IP-MA IP-MA IP-B IP-MA IP-M IP-M IP-B IP-M IP-B IP-A IP-B IP-MA IP-A IP-A IP-B

23 IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-A IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA

24 IP-A IP-A IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-A IP-MA IP-MA IP-MA IP-A IP-A IP-MA

25 IP-A IP-MA IP-MA IP-B IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-M IP-A IP-B IP-A IP-MA IP-MA IP-A

26 IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-A IP-A IP-B IP-MA IP-MA IP-MA IP-A IP-A

27 IP-MA IP-MA IP-B IP-MA IP-A IP-A IP-M IP-M IP-A IP-M SI IP-A IP-B IP-MA IP-MA IP-B

28 IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-A IP-B IP-MA IP-MA IP-B IP-B IP-A IP-MA IP-MA IP-MA IP-B

29 IP-A IP-A IP-M IP-MA IP-MA IP-M IP-A IP-MA IP-A IP-A IP-M IP-A IP-A IP-A IP-M IP-M

30 IP-MA IP-A IP-MA IP-A IP-MA IP-A IP-A IP-MA IP-A IP-A IP-A IP-A IP-MA IP-A IP-MA IP-A

31 IP-MA IP-MA IP-A IP-M IP-A IP-A IP-MA IP-A IP-M IN-MA SI IP-MA IP-M IP-A IP-M IP-M

32 IP-MA IP-M IP-M IP-MA IP-MA IP-A IP-MA IP-MA IP-M IP-B IP-B IN-B IP-A IP-A IP-MA IP-MA

33 IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-A IP-M IP-M IP-A IP-M IP-MA IP-MA IP-A

34 IP-MA IP-MA IP-A IP-A IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-M IP-M IP-B IP-A IP-A IP-MA IP-MA IP-M

35 IP-A IP-A IP-A IP-A IP-MA IP-A IP-A IP-A IP-A IP-A IP-B IP-A IP-MA IP-A IP-MA IP-A

36 IP-MA IP-A IP-M IP-A IP-A IP-A IP-A IP-A IP-M IP-M IP-M IP-M IP-M IP-MA IP-M IP-A

37 IP-M IP-B IP-A IP-M IP-MA IP-M IP-M IP-A IP-M SI IP-B IP-M IP-A IP-A IP-A IP-M

38 IP-MA IP-MA IP-A IP-A IP-MA IP-MA IP-A IP-A IP-MA IP-M IP-M IP-MA IP-A IP-A IP-A IP-A

39 IP-MA IP-MA IP-A IP-A IP-MA IP-A IP-MA IP-MA IP-A IP-A IP-MA IP-A IP-MA IP-MA IP-A IP-MA

40 IP-A IP-MA IP-A IP-M IP-A IP-MA IP-B IP-M IP-A IP-M IP-A IP-A IP-B IP-A IP-A SI

41 IP-MA IP-M IP-M IP-M IP-A IP-M IP-A IP-M IP-A IP-A IP-B IP-B IP-M IP-M IP-M IP-A

42 IP-MA IP-A IP-MA IP-MA IP-MA IP-A IP-A IP-A IP-A IP-A IP-A IP-M IP-MA IP-MA IP-A IP-A

43 IP-MA IP-M IP-MA IP-A IP-A IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-A IP-B IP-A IN-B IP-MA IP-MA IN-M

44 IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-A IP-MA IP-MA IP-M IP-M IP-A IP-MA IP-MA IP-MA IP-A

45 IP-M IP-A IP-A IP-MA IP-MA IP-M IP-A IP-A IP-MA IP-M IP-B IP-A IP-A IP-MA IP-M IP-M

46 IP-A IP-A IP-A IP-M IP-M IP-A IP-M IP-A IP-MA IP-MA IP-B IP-A IP-A IP-M IP-A IP-M

47 IP-MA IP-M IP-A IP-A IP-MA IP-A IP-A IP-A IP-A IP-MA IP-A IP-A IP-MA IP-A IP-A IP-MA

48 IP-MA IP-M IP-A IP-MA IP-MA IP-A IP-MA IP-A NR IP-M SI IP-A IP-A IP-A IP-A IP-MA

49 IP-A IP-M IP-B IP-M IP-A IP-A IP-B IP-B IP-M IP-A SI IP-B IP-MA IP-M IP-M IP-B

50 IP-MA IP-A IP-A IP-MA IP-A IP-A IP-MA IP-MA IP-A IP-M IP-M IP-A IP-A IP-A IP-MA IP-A

51 IP-M IP-A IP-A IP-A IP-A IP-A IP-B IP-B IP-MA IP-M IP-B IP-M IP-B IP-B IP-M IP-B

52 IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-A IP-MA IP-MA IP-A IP-MA IP-A IP-A IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-M

53 IP-MA IP-A IP-A IP-A IP-MA IP-A IP-MA IP-MA IP-M IP-M IP-B IP-MA IP-MA IP-A IP-A IP-M

54 IP-MA IP-A IP-MA IP-A IP-MA IP-M IP-MA IP-MA IP-M IP-A IN-M IP-A IP-M IP-A IP-MA IP-A

55 IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-A IP-MA IP-MA IP-MA IP-A IP-A IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-A



128 

 

 

 

56 IP-MA IP-MA IP-MA IP-A IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-A IP-M IP-M IP-A IP-A IP-A IP-MA IP-A

57 IP-MA IP-MA IP-MA IP-A IP-MA IP-A IP-MA IP-MA IP-MA IP-A IP-A IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA

58 IP-A IP-MA IP-M IP-A IP-MA IP-A IP-MA IP-MA IP-M SI IP-MA IP-M IP-A IP-A IP-MA IP-M

59 IP-MA IP-MA IP-M IP-A IP-A IP-A IP-A IP-MA IP-A IP-M IP-A IP-A IP-M IP-MA IP-MA IP-M

60 IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-M IP-A IP-M IP-A IP-MA IP-MA IP-A IP-MA IP-MA IP-A IP-MA

61 IP-A IP-A IP-A IP-A IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-B IP-MA IP-M IP-MA IP-MA IP-A

62 IP-MA IP-MA IP-MA IP-A IP-MA IP-MA IP-M IP-MA IP-MA IP-A IP-M IP-A IP-MA IP-MA IP-A IP-MA

63 IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-A IP-MA IP-A IP-A IP-A IP-A IP-A IP-MA IP-MA IP-MA IP-A

64 IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-A IP-MA IP-MA IP-A IP-A IP-M IP-A IP-A IP-MA IP-A IP-A

65 IP-A IP-MA IP-B IP-M IP-MA IP-B IP-A IP-M IP-M IP-M IP-B IP-A IP-A IP-MA IP-MA IP-A

66 IP-MA IP-A IP-A IP-M IP-A IP-M IP-M IP-A IP-M IP-B IP-B IP-M IP-MA IP-A IP-MA IP-B

67 IP-MA IP-A IP-A IP-A IP-MA IP-M IP-M IP-M IP-M IP-B IP-M IP-M IP-A IP-MA IP-MA IP-MA

68 IP-MA IP-M IP-MA IP-A IP-A IP-A IP-M IP-A IP-A IP-M SI IP-M IP-M IP-A IP-A IP-A

69 IP-MA IP-MA IP-MA IP-A IP-MA IP-A IP-A IP-MA IP-A IP-M IP-B IP-MA IP-MA IP-MA IP-A IP-M

70 IP-A IP-M IP-A IP-MA IP-M IP-A IP-A IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-A IP-A IP-M IP-MA IP-M

71 IP-MA IP-MA IP-A IP-M IP-A IP-M IP-A IP-A IP-M IP-MA IP-A IP-A IP-A IP-A IP-M IP-MA

72 IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-A IP-MA IP-A IP-B IP-B IP-B IP-B IP-MA IP-MA IP-MA IP-A

73 IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA

74 IP-MA IP-MA IP-M IP-A IP-MA IP-A IP-M IP-B IP-M IP-B IP-B IP-A IP-A IP-A IP-A IP-M

75 IP-MA IP-MA IP-M IP-A IP-MA IP-A IP-A IP-MA IP-A IP-B IP-B IP-A IP-A IP-MA IP-A IP-A

76 IP-MA IP-MA IP-A IP-A IP-MA IP-A IP-A IP-MA IP-A IP-A IP-B IP-A IP-A IP-A IP-A IP-A

77 IP-MA IP-MA IP-A IP-A IP-A IP-M SI IP-M IP-A IP-A IP-B IP-A IP-M IP-MA IP-M IP-B

78 IP-MA IP-MA IP-M IP-A IP-M IP-M IP-A IP-MA IP-A IP-A SI IP-B IP-MA IP-MA IP-M IP-MA

79 IP-MA IP-A IP-M IP-A IP-M IP-M IP-B IP-M IP-MA IP-M IP-M IP-A IP-B IP-B IP-M IP-B

80 IP-MA IP-MA IP-A IP-MA IP-MA IP-A IP-A IP-A IP-MA IP-MA IP-A IP-A IP-A IP-A IP-A IP-A

81 IP-MA IP-B IP-A IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-A IP-A IP-MA IP-MA IP-MA IP-A

82 IP-MA IP-A IP-MA IP-A IP-MA IP-A IP-MA IP-MA IP-A IP-A IP-M IP-A IP-B IP-A IP-MA IP-M

83 IP-MA IP-A IP-A IP-MA IP-MA IP-M IP-MA IP-B IP-M IP-M SI IP-A IP-MA IP-A IP-MA IP-B

84 IP-MA IP-MA IP-M IP-A IP-A IP-MA IP-M IP-A IP-MA IP-M IP-M IP-M IP-M IP-A IP-A IP-M

85 IP-MA IP-MA IP-A IP-A IP-MA IP-A IP-MA IP-A IP-A IP-A IP-M IP-A IP-MA IP-MA IP-MA IP-A

86 IP-MA IP-MA IP-A IP-MA IP-MA IP-A IP-MA IP-A IP-A IP-A IP-M IP-MA IP-A IP-MA IP-M IP-MA

87 IP-MA IP-MA IP-M IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-A IP-M IP-A IP-MA IP-A IP-MA IP-MA IP-MA

88 IP-MA IP-MA IP-A IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-M IP-A IP-A IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA

89 IP-MA IP-MA IP-A IP-A IP-A IP-A IP-A IP-MA IP-A IP-A IP-M IP-A IP-A IP-A IP-MA IP-M

90 IP-MA IP-M IP-A IP-A IP-MA IP-M IP-A IP-A IP-A IP-B SI IP-A IP-B IP-MA IP-A IP-M
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91 IP-MA IP-MA IP-MA IP-A IP-MA IP-A IP-MA IP-A IP-M IP-M IP-M IP-A IP-M IP-A IP-MA IP-A

92 IP-MA IP-MA IP-A IP-MA IP-M IP-A IP-M IP-A IP-A IP-A IP-M IP-A IP-M IP-A IP-A IP-M

93 IP-MA IP-MA IP-A IP-A IP-MA IP-A IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-A IP-A IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA

94 IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA SI IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA

95 IP-MA IP-MA IP-A IP-MA IP-MA IP-MA IP-M IP-A IP-A IP-B IP-M IP-MA IP-A IP-MA IP-MA IP-M

96 IP-MA IP-MA IP-A IP-A IP-A IP-A IP-MA IP-M IP-MA IP-M IP-A IP-A IP-A IP-MA IP-A IP-A

97 IP-MA IP-MA IP-A IP-MA IP-MA IP-A IP-A IP-A IP-M IP-MA IP-A IP-B IP-A IP-MA IP-MA IP-A

98 IP-MA IP-MA IP-M IP-A IP-MA IP-M IP-MA IP-MA IP-MA IP-M IP-M IP-M IP-MA IP-MA IP-MA IP-A

99 IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-A

100 IP-MA IP-A IP-A IP-A IP-MA IP-A IP-M IP-M IP-M IP-B SI IP-A IP-A IP-MA IP-A IP-MA

101 IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-A IP-MA IP-A IP-B IP-A IP-A IP-MA IP-A IP-M

102 IP-MA IP-MA IP-A IP-MA IP-MA IP-A IP-A IP-A IP-A IP-A IP-MA IP-M IP-A IP-A IP-A IN-B

103 IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-A IP-A IP-A IP-MA IP-MA IP-MA IP-A

104 IP-MA IP-MA IP-A IP-A IP-A IP-A IP-A IP-A IP-MA IP-M IP-M IP-A IP-MA IP-MA IP-MA IP-A

105 IP-MA IP-MA IP-A IP-A IP-A IP-A IP-M IP-A SI IP-M IP-A IP-A IP-MA IP-MA IP-MA IP-M

106 IP-MA IP-MA IP-MA IP-A IP-A IP-MA IP-A IP-A IP-A IP-A IP-A IP-MA IP-A IP-MA IP-MA IP-A

107 IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-M IP-MA IP-A IP-MA IP-MA IP-A

108 IP-MA IP-MA IP-M IP-MA IP-MA IP-M IP-MA IP-M IP-M IP-M IP-M IP-A IP-M IP-M IP-MA IP-M

109 IP-MA IP-MA IP-A IP-A IP-A IP-M IP-A IP-A IP-A IP-M IP-M IP-A IP-A IP-M IP-M IP-B

110 IP-MA IP-MA IP-A IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-M IP-A IP-M IP-MA IP-A IP-A IP-A IP-A

111 IP-A IP-MA SI IP-A IP-M IP-B IP-A IP-M IP-A SI IP-M SI IP-M IP-M IP-A IP-B

112 IP-MA IP-MA IP-A IP-MA IP-M IP-MA IP-MA IP-MA IP-A IP-MA IP-M IP-M IP-M IP-A IP-M IP-B

113 IP-M IP-MA IP-A IP-A IP-MA IP-MA IP-A IP-A IP-M IP-M IP-MA IP-A IP-A IP-A IP-A IP-M

114 IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-M IP-MA IP-MA IP-MA IP-B IP-M IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA

115 IP-MA IP-MA IP-M IP-MA IP-MA IP-MA IP-A IP-A IP-M IP-B IP-M IP-A IP-A IP-MA IP-MA IP-A

116 IP-A IP-MA IP-MA IP-A IP-MA IP-MA IP-A IP-MA IP-A IP-A IP-A IP-A IP-A IP-A IP-MA IP-MA

117 IP-MA IP-MA IP-MA IP-M IP-MA IP-A IP-B IP-A IP-B IP-M SI IP-B IP-MA IP-MA IP-MA IP-A

118 IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-M IP-M IP-A IP-MA IP-A IP-MA IP-A IP-MA

119 IP-MA IP-MA IP-M IP-B IP-A IP-A IP-MA IP-A IP-A IP-M IP-B IP-A IP-M IP-M IP-M IP-B

120 IP-A IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-M IP-M IP-A IP-M IP-M IP-M IP-A IP-MA IP-A IP-A IP-MA

121 IP-MA IP-MA IP-A IP-MA IP-MA IP-A IP-MA IP-MA IP-MA IP-M IP-M IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-A

122 IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-A IP-A IP-MA IP-A IP-B IP-M IP-MA IP-A IP-MA IP-MA IP-A

123 IP-MA IP-MA IP-B IP-M IP-MA IP-MA IP-A IP-A IP-MA IP-A IP-B IP-A IP-M IP-A IP-A IP-M

124 IP-MA IP-MA IP-M IP-A IP-MA IP-MA IP-A IP-A IP-MA IP-A IP-B IP-A IP-A IP-MA IP-MA IP-M
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125 IP-MA IP-A IP-M IP-MA IP-MA IP-MA IP-B IP-A IP-A IP-M IP-A IP-M IP-A IP-MA IP-M IP-A

126 IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-A IP-A

127 IP-A IP-MA IP-A IP-M IP-MA IP-M IP-M IP-A IP-M IP-B IP-M IP-M IP-M IP-A IP-M IP-A

128 IP-MA IP-MA IP-MA IP-A IP-A IP-A IP-A IP-A IP-A IP-A IP-M IP-A IP-MA IP-MA IP-MA IP-A

129 IP-M IP-A IP-M IP-A IP-A IP-B IP-B IP-B IP-A IP-M IP-B IP-A IP-A IP-M IP-MA IP-M

130 IP-MA IP-MA IP-A IP-MA IP-M IP-A IP-A IP-A IP-M IP-M IP-B IP-A IP-A IP-A IP-MA IP-A

131 IP-MA IP-MA IP-A IP-MA IP-MA IP-A IP-MA IP-A IP-A IP-M IP-M IP-MA IP-A IP-A IP-MA IP-A

132 IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-A IP-A IP-A IP-A IP-MA IP-MA IP-MA

133 IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-MA IP-M IP-A IP-MA IP-MA IP-A IP-M IP-A IP-A IP-MA IP-A IP-MA

134 IP-MA IP-MA IP-A IP-MA IP-MA IP-A IP-A IP-A IP-MA IP-A IP-B IP-A IP-A IP-A IP-A IP-M

135 IP-A IP-A IP-A IP-M IP-A IP-M IP-M IP-M IP-A IP-M SI IP-M IP-A IP-MA IP-A IP-A

136 IP-A IP-A IP-A IP-A IP-MA IP-M IP-A IP-MA IP-A IP-M IP-A IP-A IP-A IP-M IP-MA IP-M


