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RESUMO  

 

Esta pesquisa tem como objetivo principal identificar e analisar os Fatores Críticos (FC) 

que causam maior impacto em iniciativas de gerenciamento de processo de negócio 

(Business Process Management - BPM) na Administração Pública, direta ou indireta, 

com o intuito de não apenas aumentar o conhecimento na área, mas também diminuir a 

complexidade do seu processo de implementação por parte das organizações públicas. 

Para realizar a identificação dos FC realizou-se um Mapeamento Sistemático da 

Literatura (MS) em cinco bases de dados digitais, buscando estudos primários que 

pudessem fornecer as informações necessárias para pesquisa. O MS teve o retorno de 

dez estudos primários relevantes que possibilitaram a identificação de um total de trinta 

FC. A etapa de análise dos fatores críticos contou com as interpretações quantitativas e 

qualitativas dos mesmos, a comparação com os FC em BPM no setor privado, 

identificados através de uma compilação de teses ou dissertações que já haviam 

realizado este tipo de estudo, e da definição do nível de maturidade de cada FC através 

de questionário submetidos a quatro especialistas em BPM na Administração Pública. 

Com a análise, foi possível identificar os FC relevantes, entender as facilidades e 

dificuldades encontra nas iniciativas de BPM e entender o quão maduro estão cada FC 

na realidade das organizações públicas. O número reduzido de estudos primários 

relevantes e o baixo nível de maturidade dos FC apontam para as dificuldades da gestão 

por processo de negócio na Administração Pública, aumentando a relevância desta 

pesquisa para incentivar o conhecimento e a realização de trabalhos futuros sobre o 

assunto. 

 

Palavras-chave: Gestão de processo de negócio - BPM - Fator crítico - Administração 

pública 

 

 

 

 

 



8 

 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this research is to identify and analyze the Critical Factors (CF) 

that have the greatest impact on Business Process Management (BPM) initiatives in 

Public Administration, in order to not only increase the knowledge in the area, but also 

reduce the complexity of their adoption by public organizations. In order to perform the 

identification of the CF, a Systematic Literature Mapping (SM) was carried out in five 

digital databases, searching for primary studies that could provide the information 

needed for research. The SM returned ten relevant primary studies that allowed the 

identification of thirty FC. The critical factors analysis stage performed quantitative and 

qualitative interpretations, the comparison with CF in BPM in the private sector, 

identified through a compilation of theses or dissertations that had already performed 

this type of study, and the definition of the level of maturity of each CF through 

questionnaire submitted to four specialists in BPM in Public Administration. With the 

analysis, it was possible to identify some relevants CF, to understand the facilities and 

difficulties found in the BPM initiatives and to understand how mature each critical 

factor is in the reality of public organizations. The reduced number of relevant primary 

studies and the low level of maturity of the CF points to the difficulties for the business 

process management in the Public Administration, increasing the relevance of this 

research to encourage the knowledge and the accomplishment of future work on the 

subject.  

 

Keywords: Business process management - BPM - Critical factor - Public 

administration 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo será contemplada a contextualização, em que será analisado o 

cenário pelo qual está inserido o tema estudado; a formulação da situação problema, em 

que serão analisadas as razões para realização desse trabalho; os objetivos gerais e 

específicos, que serão os alvos de estudo dessa pesquisa, a delimitação do estudo e a 

estrutura do trabalho. 

1.1 Contextualização 

 

No setor público, quando se estabelece medidas de redução de custo e de maior 

eficiência em gestão, a tentação sempre foi replicar práticas do setor privado. 

Entretanto, não é necessariamente correto que as abordagens de planejamento 

estratégico do setor privado devam estar em conformidade com as da Administração 

Pública, porque essas organizações operam em ambientes diferentes. (KAYUNI, 2017) 

Com o aumento da conscientização do cidadão sobre como avaliar a gestão 

pública, possui-se cada vez mais informação sobre o impacto da atuação do 

administrador público nos setores da sociedade. Isso faz com que esses gestores 

trabalhem não apenas orientados em respeitar os escassos recursos disponíveis, mas 

também em otimizar a aplicação dos mesmos. (CATTELI, SANTOS, 2004) 

Qualquer organização consome recursos que, uma vez processados, geram 

resultados. As abordagens para o alcance dos resultados esperados também são 

diferentes para cada tipo de organização. De acordo com Johnsen (2015), enquanto essa 

abordagem no setor privado pressupõe a rivalidade e a concorrência no mercado, na 

Administração Pública ela pode ser conceituada como um meio pelo qual as 

organizações podem melhorar seu desempenho e fornecer melhores serviços. 

Uma das maneiras mais eficientes de alcançar as melhorias desejadas é 

aperfeiçoar constantemente seus processos, adaptando-se às constantes mudanças 

geradas pela sua relação com o ambiente que as envolve. No futuro, se destacarão as 

organizações que possuírem a capacidade de potencializar seus resultados através da 

exploração das possibilidades geradas pelo desenvolvimento de processos eficientes e 

voltados para geração de valor ao cliente final, seja ele qual for. (GONÇALVES, 2000a) 
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É importante que as organizações alinhem seus processos de negócio com as 

mudanças constantes que vivenciam em seu ambiente, para assim garantir certo grau de 

flexibilidade e continuidade do planejamento organizacional. Nesse sentido o 

Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM – Business Process Management) surge 

como uma ferramenta de vantagem competitiva, não devendo ser considerado um 

projeto de curto prazo, mas um esforço contínuo de melhoria nos processos. 

(TRKMAN, 2010) 

De acordo com o Business Process Management Common Body Of Knowledge 

(BPM CBOK) (BPM CBOK, 2013), o BPM é um processo de transformação de 

processos, uma forma diferenciada de implantar uma abordagem holística de estruturar, 

planejar e conduzir um negócio. Com essa finalidade, o BPM CBOK (2013) define o 

BPM por: 

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. 

 

Na Administração Pública, uma das dificuldades vistas na estruturação de seus 

processos é que sua cultura organizacional prioriza a estabilidade e burocratização do 

trabalho, inibindo uma visão de processo orientada por resultado (BIAZZI, MUSCAT, 

BIAZZI 2011). Por isso, a BPM pode conduzir a organização para que esta se torne 

mais eficiente na gestão dos recursos disponíveis, agregando valor aos processos já 

existentes e voltando-os para a obtenção mais eficaz dos resultados planejados.  

1.2 Formulação da situação-problema 
 

BPM tem sido considerado como um dos mais relevantes tópicos de negócio 

desde 2003, e embora esteja acontecendo de maneira lenta, o mercado BPM está 

crescendo. Dentre diversos motivos, o que mais leva as organizações a investirem 

tempo e dinheiro em iniciativas BPM é a perspectiva de redução de custos através do 

aumento de produtividade e eficiência de seus processos produtivos (HARMON, 2016). 
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Entretanto, o número de insucessos nas iniciativas BPM ainda é considerado 

alto. Mesmo com todo o investimento na área, cerca de 60% a 80% das tentativas de 

implantação são consideradas fracassadas.  Por isso, as organizações têm começado a 

duvidar da capacidade dessas iniciativas em trazer benefícios mensuráveis e 

consistentes, motivando uma série de pesquisas sobre os Fatores Críticos (FC) de sua 

implementação nos diversos tipos de organização (TRKMAN, 2010). 

A produção literária sobre BPM tem se tornado bem extensa e com benefícios 

reconhecidos, entretanto, a maioria desses trabalhos que procuram se posicionar de 

modo a contemplar tanto organizações públicas quanto privadas, na realidade, em sua 

essência, priorizam apenas organizações privadas (TREGEAR, JENKINS, 2007; 

GULLEDGE, SOMMER, 2002). A abordagem por FC, segundo Rockart (1979), 

procura determinar um número limitado de áreas fundamentais, organizadas de maneira 

explícita e estruturada, com o intuito de garantir um retorno satisfatório para as 

organizações, e pode ser aplicada tanto para o setor privado, quanto para a 

Administração Pública. 

Sendo assim, com o elevado número de projetos envolvendo BPM fracassando, 

e com uma bibliografia ainda incipiente sobre o assunto, a identificação de FC em 

investidas de BPM na Administração Pública pode não apenas ajudar na descoberta de 

oportunidades na área, mas também aliviar a complexidade do seu processo de 

implementação por parte dessas organizações. 

Por isso, este trabalho procura responder a seguinte pergunta: Quais são e quais 

análises podem ser feitas sobre os FC em iniciativas de BPM na Administração Pública? 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Identificar e analisar os Fatores Críticos em iniciativas de BPM na 

Administração Pública, direta ou indireta.  

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar, na literatura, os FC presentes em práticas BPM na Administração 

Pública; 
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 Consolidar os FC identificados, realizando análises quantitativas e qualitativas 

dos mesmos; 

 Identificar e analisar o nível de maturidade de cada FC na realidade da 

Administração Pública. 

1.4 Delimitação do Estudo 

 

Este estudo busca identificar e analisar os FC em iniciativas BPM na 

Administração Pública, identificados a partir de um mapeamento sistemático (MS) da 

literatura. Sendo assim, os FC em iniciativas de BPM da administração privada servirão 

apenas para fins comparativos quando se julgar necessário. 

Para a identificação do FC, foi realizado um mapeamento sistemático da 

literatura (MS) utilizando artigos indexados nas bases SCOPUS, Science Direct, Web of 

Science, IEEEXplore e Emerald Insight. As bases de dados foram escolhidas, 

principalmente, pela adesão ao tema central da pesquisa. 

A pesquisa buscará experiências ocorridas anteriormente a data de publicação, 

sem prazo determinado, não havendo também limitação geográfica. Ademais, os casos 

de BPM utilizado nessa pesquisa contemplam tanto a administração pública direta, 

quanto indireta, seja da esfera municipal, estadual ou federal, sem distinções. 

A análise feita têm viés tanto quantitativo, com um foco maior na produção 

literária e nos dados estatísticos da pesquisa, quanto qualitativa, buscando entender a 

importância de cada um dos FC encontrados.  

Complementarmente, será realizada uma análise do nível de maturidade de cada 

FC nas organizações públicas através de entrevistas com especialistas, que foram 

realizadas por questionários fechados, de múltipla escolha, direto, não assistido e 

autodeclarado.  

Esta pesquisa possui aplicabilidade no ambiente da Administração Pública, 

podendo despertar o interesse de qualquer gestor público, ou de pessoas que se 

interessem pelo assunto. Ademais, contribui para a produção científica ainda incipiente 

sobre BPM na Administração Pública. 
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1.5 Estrutura do trabalho 

 

Esta dissertação será estruturada em cinco capítulos, descritos a seguir: 

O primeiro capítulo apresenta a visão geral da pesquisa. A introdução do tema 

será dada através da sua contextualização, a identificação da situação problema a 

delimitação do estudo e a apresentação dos objetivos a serem alcançados.  

O segundo capítulo apresentará a fundamentação teórica dos assuntos que serão 

desenvolvidos nesta pesquisa, através da revisão de literatura.  

O terceiro capítulo descreve a metodologia aplicada para realização deste 

trabalho, apresentando todos os processos utilizados para o alcance dos resultados 

planejados.  

O quarto capítulo apresenta os resultados e a discussões feitas através da análise 

dos dados coletados, contemplando a resposta à situação problema. 

O quinto capítulo contempla a conclusão do trabalho, com as considerações 

finais, limitações e as indicações para futuros trabalhos. 

 
Figura 1: Estruturação do Trabalho  

Fonte: PAIXÃO (2014) 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Neste capítulo será desenvolvida a revisão da literatura, onde os principais 

tópicos que dialogam com o tema central do estudo terão seus conceitos e definições 

abordados com o intuito de fundamentar as bases para o entendimento do trabalho a ser 

realizado. 

2.1 Gestão por Processo  

 

Segundo Paim et al. (2009) a evolução das organizações, deixando de ser 

orientadas por operações e passando a ser orientadas aos processos, teve seu começo na 

Toyota, com o fim da separação entre planejamento e execução do trabalho e da ideia de 

personificação das atividades, somando-se a adoção de novos conceitos, como o foco no 

cliente, visão ampla dos processos, integração com informática e revisão dos perfis de 

competência. 

O aumento da concorrência entre as organizações gera um alto grau de exigência 

por parte dos clientes, que em paralelo com um mercado mais inconstante e 

imprevisível, levou as organizações a desenvolverem sua gestão orientada para 

processos. Percebeu-se que seria impossível sobrepor esse novo modelo de gestão em 

paralelo ao modelo de estrutura funcional anteriormente estabelecido. Sendo assim, as 

organizações que visavam adotar essa nova orientação tiverem que redesenhar suas 

tarefas para poderem funcionar por processos (SEFFRIN, MALANOVICZ, 2009; 

GONÇALVES, 2000a). 

Para o BPM CBOK (2013), a gestão por processo é uma maneira de 

compreender o negócio da organização de um modo mais amplo que nas estruturas 

tradicionais estabelecidas, envolvendo todos os processos e áreas funcionais envolvidas 

na entrega do produto ou serviço. 

Nesse sentido, ela gera para organização uma visão dinâmica, analisando os 

processos de maneira holística e envolvendo todos os participantes, não permitindo 

assim que as atividades das empresas atuem de forma isolada, com padrões dissonantes 

e objetivos estabelecidos, deixando de gerar valor no fim do ciclo de um processo.  
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Por isso, a gestão por processo surge como uma forma de adaptação ao meio 

externo, promovendo a reestruturação dos processos de uma organização, com a 

otimização dos mesmos através da avaliação do fluxo de atividades e 

autogerenciamento. Todavia, para que a organização se permita esse autoconhecimento 

sobre como gerenciar seus processos, as bases sobre sua definição e função devem ser 

bem definidas, auxiliando na complexa tarefa da gestão por processos (PAIM, 2007). 

 

2.1.1 Processo 

 

Para que se possa atingir o objetivo esperado com esse trabalho, deve-se 

primeiramente apresentar o conceito de processo, uma vez que existem diversas 

definições na literatura, apresentadas na tabela 1, envolvendo várias áreas de atuação, 

como por exemplo, administração, economia, sociologia, entre outras.  

Tabela 1: Definição/Conceito de Processo 

AUTOR DEFINIÇÃO/CONCEITO DE PROCESSO 

Gonçalves (2000a; 

2000b) 

Fundamental para alcance dos objetivos de uma organização. 

Qualquer atividade, ou conjunto de atividades, que ao serem 

adicionado valor, gera um resultado, são considerados processos. 

Muitos processos das organizações são repetitivos e envolvem um 

grande número de participantes. 

BPM CBOK (2013) 

Conjunto de atividades executadas, para o alcance de um ou mais 

resultados. Essas atividades se inter-relacionam e são balizadas 

por um conjunto de regras, com o intuito de fornecer uma 

sequência ou fluxo, visando à solução de um problema específico. 

Davenport (2005) 

O conjunto de ações desenvolvidas para realizar um objetivo 

particular para um determinado cliente, interno ou externo. 

Paim et al. (2009) 

Uma estruturação-coordenação disposição lógico-temporal de 

ações e recursos com o objetivo de gerar um ou mais resultados 

para a organização, podendo estar em diferentes níveis de 

entendimento ou detalhamento. Estão intrinsecamente 

relacionados ao desenvolvimento e desenrolar de fluxos de 

objetos na organização, seja estes objetos materiais, informações, 

capital, conhecimento ou ideias. 
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Balaban et. al. (2011) 

Sequência de atividades pelas quais se traduz objetivos em 

resultados, gerando produtos ou serviços para clientes internos ou 

externos. 

Garvin (1998) 

Coleção de tarefas e atividades, que somente unidas, transformam 

inputs em outputs.  

Trkman (2010) 

Conjunto completo, dinamicamente coordenado de atividades ou 

tarefas relacionáveis que devem ser executadas para entregar 

valor aos clientes ou cumprir outros objetivos estratégicos. 

Baldam, Valle, 

Rozenfeld (2014) 

É uma abordagem disciplinada para identificar, desenhar, 

executar, documentar, medir, monitorar, controlar e melhorar 

processos de negócio com o objetivo de alcançar resultados 

consistentes e alinhados com as estratégias de uma organização. 

Fonte: AUTOR 

 

Apesar das inúmeras definições, em diferentes períodos, uma estrutura base na 

conceituação se manteve, estabelecendo processo como um conjunto de atividades, que 

transformam os recursos da organização em um resultado desejado.  

Smith, Fingar (2003), que em sua obra também reforçaram essa estrutura base 

estabelecida, atribuem aos processos um conjunto de oito características, descritas a 

seguir: 

 Ampla Distribuição e Customização - dentro e entre negócios, 

frequentemente envolvendo múltiplas aplicações de plataformas 

tecnológicas distintas; 

 Amplos e Complexos - envolvendo fluxo de materiais e informações, e 

constantes trade-offs; 

 Automatizados - em partes, especialmente nas atividades de rotina, que 

usam meios de informática para acelerar seu funcionamento; 

 Dependentes da Tecnologia - em sua plenitude dependem de sistema de 

TI colaborativos e que promovam transações com outros processos; 
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 Dinâmico - atendendo demandas do mercado consumidor e respondendo 

as constantes mudanças do mercado em que se está inserido; 

 Estruturação Complexa - em muitas organizações os processos não 

estruturados de maneira clara e tampouco disseminados no inconsciente 

dos colaboradores, faltando documentos que fundamentem sua atuação, 

necessitando coordenação na sua estruturação; 

 Longo Período de Realização - o mais simples dos processos, como por 

exemplo a colocação de um pedido de compra, pode durar meses até ser 

concluído; 

 Necessitam da ingerência humana - por muitas vezes, os processos são 

tão desajustados, complexos ou subjetivos que as ferramentas de TI não 

têm base para estruturá-los, para isso é necessária à orientação de um 

usuário.  

 

2.1.2 Hierarquia de processo 

 

Para que seja possível programar qualquer tipo de processo, independente da 

organização, é necessário estabelecer uma articulação própria entre as diversas etapas 

desse processo. Iniciando-se de uma visão ampla, e afunilando conforme a 

especificidade da ação, a visualização da hierarquia processual serve para identificar os 

processos essenciais e analisar sistematicamente a organização. 

De acordo com a análise efetuada por De Sordi (2009), pode-se definir o grau de 

importância e o detalhamento de cada ação através de cinco níveis hierárquicos: 

 Macroprocesso - envolve mais de uma função organizacional em que o 

impacto é maior do que nos demais níveis da hierarquia processual, 

influenciando a organização como um todo; 

 Processo - Soma de ações interligadas de maneira lógica e sequencial que 

transformam entradas (inputs) em saídas (outputs), através de recursos da 

organização, com a intenção de cumprir um objetivo específico; 
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 Subprocesso - Conjunto de atividades e tarefas distintas e interligadas, 

que executam uma parte específica de um processo; 

 Atividade - são operações ou conjuntos de operações de média 

complexidade, que ocorrem dentro de um processo ou subprocesso, 

geralmente desempenhadas por uma unidade organizacional determinada 

e destinada a produzir um resultado específico; 

 Tarefa - nível mais detalhado da atividade, é executado por pessoas ou 

pequenas equipes, e envolvem uma parte muito específica de um 

processo.  

 

Figura 2: Hierarquia de Processos 

Fonte: DE SORDI (2009) 

 

A identificação das etapas de um processo é importante pois auxilia na definição 

de metas individuais que ajudarão no alcance do objetivo global da organização. Uma 

vez que a estratégia corporativa esteja definida, deve-se converte-la em objetivos 

específicos para processos, subprocessos, tarefas e atividades, atribuindo 

responsabilidades para cada uma dessas etapas, estabelecendo metas e indicadores de 

desempenho (PAIM et al., 2009). 

 



23 

 

2.1.3 Tipos de Processo 

 

Para facilitar o entendimento dos processos de uma organização, é importante 

classificar e agrupar seus diferentes tipos em grupos homogêneos, levando em 

consideração os aspectos organizacionais em que estão envolvidos. 

De acordo com Gonçalves (2000a), existem três categorias básicas para se 

agrupar os processos empresariais: 

 Processo de negócio (ou de cliente) - são aqueles que caracterizam a 

atuação da empresa e que são suportados por outros processos internos, 

resultando no produto ou serviço que é recebido por um cliente externo. 

Exemplo: vendas, cobrança, manutenção, colocação de pedidos, etc.;  

 Processo organizacional (ou de integração organizacional) - são 

centralizados na organização e viabilizam o funcionamento coordenado 

dos vários subsistemas da organização em busca de seu desempenho 

geral, garantindo o suporte adequado aos processos de negócio. 

Exemplo: planejamento estratégico, recrutamento e seleção, orçamento, 

treinamento; 

 Processos gerenciais - são focalizados nos gerentes e nas suas relações e 

incluem as ações de medição e ajuste do desempenho da organização. 

Exemplo: fixação de metas, avaliação de resultados, distribuição de 

recursos. 

Os processos gerenciais são as atividades de responsabilidade dos gerentes que 

vão subsidiar todos os demais processos da organização, enquanto os processos 

organizacionais geram resultados usualmente imperceptíveis aos clientes externos, mas 

que são essências para a gestão da organização. 

Já os processos de negócio são ligados à essência da organização, são 

específicos de cada empresa e com alto grandes particularidades em relação a outras 

organizações. Para Gonçalves (2000b), o foco dos processos de negócio é o cliente 

externo, estruturando as atividades de uma maneira que o processo comece com 

entendimento das necessidades desse cliente, e termine com o atendimento de suas 

expectativas. 
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2.1.4 Processo de Negócio 

 

De acordo com o BPM CBOK (2013), os processos de negócio podem ser 

definidos como: 

(...) um trabalho que entrega valor para os clientes ou apoia/gerencia 

outros processos. Esse trabalho pode ser ponta a ponta, interfuncional 

e até mesmo interorganizacional. A noção de trabalho ponta a ponta 

interfuncional é chave, pois envolve todo o trabalho, cruzando limites 

funcionais necessários para entregar valor para os clientes. 

 

Ainda para o BPM CBOK (2013), os processos de negócio podem ser 

classificados em três tipos: 

 Processo Primário - processo interfuncional de ponta a ponta, que tem 

como foco agregar no produto ou serviço o valor esperado pelo cliente 

final. Comumente são tratados como essenciais, pois estão diretamente 

ligados com a experiência final do cliente; 

 Processo de suporte - promove o suporte não apenas aos processos 

primários, mas também pode prover suporte a outros processos de 

suporte (processos de suporte de segundo nível, terceiro nível e 

sucessivamente) ou processos de gerenciamento. A principal diferença 

entre os processos de primários e os de suporte é que no primeiro a 

geração de valor visa atender as expectativas do cliente final, enquanto 

no segundo o foco está em atender as necessidades de outros suportes. 

Nesse sentido, sua importância para organização consiste em aumentar a 

capacidade efetiva dos processos primários; 

 Processo de Gerenciamento: tem a finalidade de medir, monitorar, 

controlar atividades e administrar o presente e o futuro do negócio, 

atuando com uma visão de médio e longo prazo. Assim como os 

processos de suporte, também não geram valor diretamente ao cliente 

final, mas seu funcionamento garante que a organização funcione de 

acordo com o planejamento estratégico e os objetivos traçados. 
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Apesar de estar limitada para processos de manufatura, e com uma análise 

restrita da organização através de uma percepção de dentro para fora, é possível 

perceber a importância dos processos de negócio na geração de valor para a organização 

através de uma breve análise da cadeia de valor idealizada por Porter (1999). 

 
 

Figura 3: Cadeia de Valor Genérico 

Fonte: PORTER (1999)  

Pela figura 3 é possível observar que as atividades do processo primário, como 

logística interna, operações, entre outras, em conjunto com as atividades do processo de 

suporte, como a gerência de recursos humanos, por exemplo, são capazes de gerar valor 

através do aumento da margem do negócio, que é para onde todo o processo deve fluir. 

Para isso é necessário que as atividades do processo gerencial integrem de 

maneira sinérgica tanto as atividades de apoio quanto as primárias, pois a cadeia de 

valor e o resultado gerado por cada atividade reflete a maneira como a organização 

administra seu negócio. Com sua importância na geração de valor para o cliente e no 

desempenho da empresa, pode se tornar um diferencial que as organizações realizem 

um redesenho de seus processos, coordenando suas atividades ao longo da empresa 

(GONÇALVES; 2000a, 2000b). 

 

2.2 BPM - Gerenciamento de Processo de Negócio 

 

Para o BPM CBOK (2013), a BPM é uma disciplina gerencial que tratar os 

processos de negócio como ativos de uma organização, assumindo a ideia de que os 

objetivos organizacionais podem ser alcançados com mais êxito por meio da definição, 

desenho, controle e transformação contínua de processos de negócio.  
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Segundo Leite, Rezende (2007), BPM é a evolução do workflow, que tratava dos 

fluxos de trabalho com a possibilidade da visão e redefinição dos processos da 

organização, mas levando um passe adiante, com uma integração de ponta a ponta, 

promovendo a integração de tarefas humanas com atividades automatizadas, 

aumentando a flexibilidade da organização e a capacidade de simular diferentes 

ambientes de negócio. 

O BPM surge então como uma alternativa para organizações que buscam a 

integração entre processos, pessoas e tecnologia, pois quando a organização visualiza o 

ciclo completo de seus processos de negócio, ela consegue identificar as conexões entre 

pessoas, sistemas e processos, facilitando compartilhamento de informações e recursos, 

aumentando a colaboração entre funcionários, parceiros e clientes (BRODBECK, 

GALLINA, 2007). 

Corroborando com esse pensamento, Albuquerque (2012) indica que o BPM 

busca combinar uma abordagem tanto radical, com a estruturação de novos processos, e 

incremental, promovendo a reavaliação de processos existentes, mantendo assim sua 

capacidade de mudança, especialmente, através do suporte de todos os diretamente 

envolvidos.  

De acordo com Gulledge, Sommer (2002), a abordagem por gerenciamento de 

processos de negócio envolve: 

 Documentar o processo para entender melhor o fluxo de trabalho; 

 A transmissão de responsabilidade pelo gerenciamento do processo para 

o usuário; 

 Gerir o processo com o intuito de aumentar indicadores de desempenho; 

 Melhorar o processo para melhorar desempenho e qualidade do produto. 

Entretanto, deve-se ter cuidado com a maneira pela qual BPM é implementado 

nas organizações, conforme cita Claassen (2016). Para o autor, quando BPM não é 

aplicada de uma maneira orgânica, a organização pode ser tornar mais fragmentada, 

aumentando a complexidade da implantação e gerando mais restrições por parte dos 

envolvidos no processo, podendo assim impedir o objetivo principal de um movimento 
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como esse, que é proporcionar um maior controle à gestão, melhorando o cumprimento 

do planejamento da organização e aumentando a geração de valor. 

Por isso, Claaseen (2016) ressalta a importância de uma implantação sistêmica e 

organizada de BPM na organização, com a ênfase não sendo apenas em definir e 

gerenciar processos chaves, mas na otimização de todo o fluxo de processos. Nessa 

abordagem sistêmica, os processos de negócio possuem os requisitos necessários para 

funcionarem de maneira interligada entre si, simplificando o entendimento do fluxo pela 

empresa. 

 O BPM tem se tornado assunto de interesse por parte das organizações com o 

intuito de contribuir para resolução de problemas da gestão, seja atenuando defeitos ou 

apresentando soluções para algumas dificuldades perceptíveis.  

Baldam et al. (2007) identificou que a literatura aponta várias causas para esse 

interesse por BPM por parte das organizações, sendo alguns dos fatores listados a 

seguir: 

 Evolução das estruturas de mercado resultante da globalização – A queda 

das barreiras de mercado levou a entrada de novos entrantes com 

modelos de gestão e regras de negócio mais complexas. A alta 

sensibilidade dos clientes para preço e qualidade leva as organizações 

para uma interminável busca de melhorias no processo de produção; 

 BPM como controle da complexidade em grandes corporações e em 

cadeias de suprimento – O BPM é utilizado para integrar a gestão dentro 

de diversas áreas de uma mesma organização, como no caso de fusões ou 

aquisições, além de amenizar diferenças culturais, fiscais, legais ou 

ambienteis; 

 Racionalização do desenvolvimento de produtos – BPM está relacionada 

com a rapidez no desenvolvimento de produtos, especialmente com o 

encolhimento do ciclo de vida dos produtos e a necessidade de retornos 

mais imediatos; 

 Responsabilidade Social e Governança Corporativa - O aumento das 

exigências de transparência na gestão das organizações é mais um fator 



28 

 

do atual interesse por gerenciamento de processos. Em outros casos, o 

BPM ajuda a adaptar seus processos para a divulgação de procedimentos 

internos, referentes a questões de responsabilidade social; 

 Evolução das TI’s como fator de difusão do BPM – o desenvolvimento 

da Tecnologia de Informação (TI) nas organizações deu uma participação 

mais relevante aos usuários desses sistemas, que passaram a participar da 

definição de diversas etapas na empresa, sendo reconhecidos como 

responsáveis por seus processos. 

A BPM pode ser aplicada em qualquer tipo de organização, pública ou privada, 

requer a participação de todos os envolvidos no processo, e se implementado com 

sucesso, se incorpora e transforma a cultura da organização, modificando a maneira pela 

qual a gestão opera. (BPM CBOK, 2013) 

BPM não é um processo que acaba em si mesmo, mas que está em constante 

avaliação e adaptação. Ao implementar uma abordagem de gerenciamento de processos 

de negócio, a organização assume o compromisso de implementar uma série de 

mudanças visando uma melhora da performance corporativa (SANTOS et al., 2012). 

2.2.1 Ciclo BPM 

 

Ao priorizar uma gestão com enfoque em BPM, a organização deve saber que 

está iniciando um projeto que não acaba em si mesmo, mas que é constantemente 

alimentado pelos seus próprios resultados, através de avaliações constantes na busca por 

aperfeiçoamento e melhoria contínua. 

Por isso, a implantação da gestão por processos de negócio é um ciclo contínuo 

de etapas, que permitem visualizar em qual estado a organização se encontra na 

abordagem BPM. Existem na literatura diversos modelos para esse ciclo, aqui serão 

apresentados alguns. 

Para Jost, Scheer (2002), o ciclo de vida BPM é ininterrupto e contínuo, com as 

seguintes etapas: 

 Design – Os processos devem estar integrados com as demais etapas da 

organização. Nesta etapa está presente a modelagem, integração e 

formalização necessárias para alcance do processo almejado; 
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 Implementação – Etapa em que se procura colocar em prática as 

mudanças planejadas. Esta etapa contempla o treinamento, elaboração de 

programas a serem implantados e monitoramento das particularidades de 

cada processo; 

 Controle – Confere se as etapas planejadas e implantadas estão ocorrendo 

conforme esperado. As análises provenientes dessa etapa geram 

subsídios para um novo design de processo. 

 

Figura 4: Ciclo BPM  

Fonte: JOST & SCHEER (2002) 

 

 

Smith, Fingar (2003) possuem outra definição para o ciclo de vida BPM. Para os 

autores, as etapas necessárias para uma implantação satisfatória de BPM são divididas 

em oito capacidades: 

 Descoberta – nessa etapa procura-se entender o estado atual dos 

processos da organização; 

 Design – definem-se os objetivos a serem alcançados, divulgando o 

estado que se deseja alcançar, como deve ser feito, e com qual nível de 

envolvimento dos interessados;  

 Desenvolvimento – fase da efetivação do novo processo; 
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 Execução – garantir que o processo está sendo executado por todos os 

envolvidos conforme planejado; 

 Interação – promove a interação das pessoas com os processos de 

negócio através do uso de interfaces de informática e rede; 

 Monitoramento e controle – identificação de possíveis erros nos 

processos já em execução para que estes sejam logo trabalhados; 

 Análise – medir o desempenho do processo para que se possa promover 

melhorias e descobrir novas oportunidades;  

 Otimização – implantação das ações corretivas identificadas. 

 

Figura 5: Ciclo BPM  

Fonte: SMITH & FINGAR (2003)  

 

Em seu livro, Baldam, Valle & Rozenfeld (2014) traçam um paralelo entre as 

etapas de diversos modelos de ciclo BPM na literatura. Depois de uma linearização de 

diversas etapas, e de uma análise e comparação entre semelhanças de aplicabilidade de 

cada modelo, foi possível criar um grupo de atividades fundamentais que resume os 

ciclos avaliados, apresentado como Ciclo BPM Unificado. 

Ainda de acordo com os autores:  
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O Ciclo BPM Unificado é indicado como ferramenta a ser adotada 

para um Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM). A base de 

informação gerada, aliada às necessidades de informação mais 

estruturada, constitui importante ferramenta na melhoria dos processos 

hoje existentes. A padronização gerada permite que novos 

participantes sejam treinados com maior rapidez nas atividades 

relacionadas a BPM. 

Esse modelo tem seu início com a etapa de planejamento, onde se define as 

atividades que ajudarão no alcance das metas organizacionais e criarão as condições 

para implantação de iniciativas BPM. A segunda etapa do ciclo contempla atividades 

que permitem a organização perceber o estado atual dos seus processos, detectar lacunas 

e oportunidades de melhoria, levantando informações para possíveis mudanças na 

gestão. Esta etapa pode fornecer informações vitais para que o planejamento de BPM 

seja revisto, caso necessário.  

De posse dessas informações, a terceira etapa engloba as atividades que 

envolvem a implantação e a execução dos processos, ou seja, todas as etapas necessárias 

para que efetivamente as mudanças detectadas como necessárias possam ser postas em 

prática. Posteriormente, inicia-se a etapa de controle geral do processo, originando 

dados sobre desempenho das iniciativas de BPM implementadas, e retroalimentando 

com informações as demais etapas desse ciclo unificado. 

 

Figura 6: Ciclo BPM Unificado  
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Fonte: BALDAM, VALLE & ROZENFELD (2014) 

 

Por fim, para o BPM CBOK (2013), BPM deve gerar, por parte da organização, 

um comprometimento permanente e contínuo com seus processos de negócio, através 

de etapas apresentadas num ciclo infindável, que se retroalimentam, e asseguram que os 

processos de negócios estão alinhados com o planejamento estratégico e na geração de 

valor ao cliente.  

Essas etapas do ciclo de vida BPM citadas na literatura, de acordo com o BPM 

CBOK (2013), em geral variam do ciclo básico PDCA, proposto por Deming, em que as 

etapas seriam planejar, fazer, controlar e agir corretivamente. Para exemplificar, foi 

apresentado um modelo genérico do ciclo de vida BPM derivado do ciclo PDCA. 

 

Figura 7: Ciclo BPM genérico  

Fonte: BPM CBOK (2013) 

 

 

 

2.2.2 Maturidade BPM 

 

 O conceito de maturidade é importante para a gestão por processo pois facilita a 

identificação dos princípios que uma organização deve adotar no processo evolutivo de 

um projeto de BPM.  Apesar da importância da constante evolução e melhoria dos 

processos ser amplamente reconhecida, muitas organizações têm dificuldade de 

estabelecer um planejamento adequado para tal objetivo. Nesse sentido, o Modelo de 

Maturidade de Processos fornece uma abordagem disciplinada para identificação dos 
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processos críticos e definição de ações de melhoria alinhadas com os objetivos 

estratégicos do negócio, e consistentes com o estágio de maturidade de seus processos 

(DA NOBREGA, OLIVEIRA, REBOUÇAS, 2015; SIQUEIRA, 2015). 

 Muitas vezes a organização se encontram numa situação de estagnação e 

ineficiência que promovem a necessidade de se descobrir maneiras de alocar ou 

desenvolver capacidades para avançar o processo de implementação de BPM. 

Compreender o nível de maturidade de seus processos e identificar quais atividades 

precisam ser amadurecidas, à medida que a organização avança no reconhecimento de 

seu grau de maturidade, pode ser extremamente vantajoso em BPM (BPM CBOK, 

2013). 

 Segunda Rosemann, Bruin (2005), o conceito de maturidade tem sido abordado 

por outras áreas da gestão como uma maneira de avaliar seu estado de plenitude. 

Entretanto, maturidade como uma forma de medir a capacidade de uma organização em 

relação a um determinado ponto de vista tem se tornado popular a partir da década de 

oitenta, quando se desenvolveu o Modelo de Maturidade em Capacitação (CMM) para a 

avaliação do processo de desenvolvimento de softwares, com BPM se tornando em 

seguida uma área de grande potencial para o desenvolvimento de um modelo de 

maturidade. 

 Um modelo de maturidade BPM descreve diferentes níveis de maturidade para a 

avaliação de BPM, conforme o cumprimento de requisitos definidos. Cada nível de 

maturidade é definido como uma quantidade de atributos que o BPM deve cumprir, bem 

como uma quantidade de ações necessárias para alcançar esse nível (ZWICKER et al., 

2010). 

 Segundo Freitas (2013):  

(...) a avaliação do nível de maturidade provém da ideia de que as 

organizações que realizam seus processos de forma sistemática são 

maduras e as organizações que apoiam seus resultados através de 

soluções e atividades informais provenientes da intuição dos 

indivíduos envolvidos com os processos são imaturas. Os resultados 

alcançados pelas organizações maduras serão alcançados de forma 

mais consistente e eficiente, com controle sobre o prazo, a qualidade e 

o custo. Organizações imaturas terão maior dificuldade no alcance de 

metas e objetivos. 



34 

 

 Diversos tipos de modelo de maturidade voltados para gestão de processo foram 

desenvolvidos para atender desmandas específicas de alguns grupos de organizações. 

Nesse contexto, existem dois tipos de modelos de maturidade identificáveis: os modelos 

de maturidade de processo e os modelos de maturidade BPM. O primeiro se refere a 

gestão do processo de maneira genérica ou focadas em alguns processos específicos, 

enquanto o segundo se refere as capacidades do projeto BPM de uma organização 

(ROSEMANN, BRUIN, 2005; ROEGLINGER et al., 2012)  

 Em seu trabalho, Roeglinger et al. (2012) listaram, através de pesquisa científica 

em bases de dados digitais, dez modelos maturidade diversificados e de diferentes 

escopos. Em alguns modelos os conceitos de maturidade de processo e maturidade BPM 

convergem, sendo analisados de forma semelhante. A tabela 2 apresenta os principais 

modelos de maturidade obtidos na pesquisa dos autores:  

Tabela 2: Modelos de Maturidade em BPM  

ESCOPO ESCOPO MODELO ESCOPO 

BPM Maturity 

Model (BPMMM)  
BPM 

BPO Maturity Model 

(BPOMM) 

BPM & 

Processo 

Process Performance 

Index (PPI)  
BPM 

Process and Enterprise 

Maturity Model 

(PEMM)  

BPM & 

Processo 

BPR Maturity Model 

(BPRMM) 
BPM Process Maturity 

Ladder (PML) 

BPM & 

Processo 

Business Process 

Maturity Model 

(BPMMFisher) 

 BPM 
Business Process 

Maturity Model 

(BPMMOMG) 

BPM & 

Processo 

Process Management 

Maturity Assessment 

(PMMA) 

BPM & 

Processo 

Business Process 

Maturity Model 

(BPMMLee) 

BPM & 

Processo 

Fonte: Autor, adaptado de ROEGLINGER et al. (2012) 

 

Para a realização deste trabalho utilizou-se o Modelo de Maturidade BPM (BPM 

Maturity Model) (BPMMM) apresentado por Rosemann et al. (2004) por ser 

considerado um modelo de referência sobre BPM e estar intimamente ligado com o 

conteúdo desta pesquisa. De acordo com Harmon (2009) esse modelo apresenta um 

grande avanço na avaliação de modelos de maturidade. Rosemann et al. (2004) 
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ressaltam que modelo proposto mede a maturidade de BPM como um todo e não a 

maturidade de processos de negócios específicos. 

 O objetivo do modelo proposto por Rosemann et al. (2004) é a avaliação da 

maturidade do BPM de uma organização e apresenta as seguintes proposições: 

 Permite identificar os pontos fortes e fracos atuais em diferentes setores da 

organização, como TI, cultura ou estratégia, quantificando o nível de maturidade 

sob cada aspecto. Também pode ser usado para avaliar e comparar as 

capacidades de BPM de diferentes entidades organizacionais e apoiar a 

aprendizagem organizacional. 

 O modelo e os resultados alcançados podem ser usados para identificar e 

direcionar as atividades relacionadas ao BPM, ou seja, pode ser usado para 

definir e alcançar a maturidade pretendida. Permite que organizações se 

concentrem em áreas menos maduras e desenvolvam planos de melhoria 

estruturados para progredir à situação desejada. 

 O modelo possibilita que se tome decisões sobre a priorização de áreas para 

desenvolvimento de gerenciamento de BPM, além da estrutura para entender os 

benefícios de investir nas mudanças propostas e os impactos dessas mudanças na 

realização dos objetivos estratégicos da organização. 

 O modelo pode ser aplicado ao longo do tempo e suporta a medição do 

progresso nas capacidades de BPM. 

 A utilização deste modelo por diversas organizações permite estudo 

comparativos. 

 Para Rosemann, Bruin (2005), a aplicação do modelo BPMMM na prática 

contribui significativamente para o conhecimento em BPM, estabelecendo um modelo 

de maturidade que contribuirá para uma compreensão compartilhada das facetas 

relevantes do BPM, aumentando a diferenciação entre outras abordagens de gestão. 

 O modelo BPMMM permite identificar e mensurar as práticas BPM nas 

organizações.  O conceito de maturidade utilizado é semelhante ao CMM, com cinco 

níveis subsequentes que necessitam da satisfação do nível anterior para o alcance do 

seguinte. Através desses cinco níveis é possível posicionar em alta ou baixa a 

maturidade BPM da organização.  
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 A comparação entre maturidade baixa e alta ajuda a compreender a abrangência 

e o alcance da maturidade BPM, além de facilitar a compreensão do conceito de 

maturidade dos processos. A comparação entre alta e baixa maturidade e os cinco níveis 

estão apresentados na figura 8: 

 

Figura 8: Comparação entre alta e baixa maturidade e os cinco níveis de maturidade 

Fonte: RODRIGUEZ, ARAUJO (2011) 

 Rosemann et al. (2004) ressaltam que a maturidade não necessariamente precisa 

ser maximizada, ou seja, a organização não é obrigada a querer atingir um nível cinco 

de maturidade, mas sim um nível mais apropriado para atingir seus objetivos 

estratégicos.  

 Os cinco níveis do BPMMM podem ser descritos da seguinte maneira 

(ROSEMANN et al. 2006): 

1. Estágio inicial - uma organização com maturidade BPM nesse nível não terá 

feito nenhuma, ou poucas ações descoordenadas, para alcançar BPM, 

apresentando as sesguintes características:  

 Abordagens específicas;  

 Esforços Individuais (TI ou Business); 

 Abordagens não consolidadas em metodologias, ferramentas e técnicas; 

 Escopo limitado de iniciativas BPM; 

 Envolvimento mínimo dos colaboradores; 

 Baixo suporte de especialistas externos,  

 Alta incidência de abordagem manual dos problemas. 
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2. Repetitivo - Com a maturidade BPM no nível 2, a organização terá obtido 

sucesso em suas primeiras experiências com BPM e aumentando não apenas sua 

base de conhecimento em BPM, como também o número de pessoas que passam 

a encarar a organização através de uma perspectiva de processos, apresentando 

as seguintes características: 

 Início da documentação de processos; 

 Reconhecimento da Importância de BPM; 

 Aumento da participação da alta gestão; 

 Definição de um objetivo que justifique BPM; 

 Amplo uso de processos simples de modelagem; 

 Primeiras tentativas de uma metodologia estruturada; 

 Aumento do suporte de especialistas externos. 

 

3. Definido - Nesse nível de maturidade BPM a organização irá apresentar um 

sensível aumento de seu expertise em BPM e na percepção de processos de seus 

funcionários. Identificam-se também as seguintes características: 

 Foco na gestão das primeiras etapas do ciclo de vida dos processos; 

 Utilização de ferramentas elaboradas; 

 Uma combinação de diferentes métodos e ferramentas de gestão de 

processo; 

 Uso extensivo de tecnologia para comunicação em BPM 

 Treinamento formal em BPM; 

 Menor necessidade de envolvimento de especialistas externos. 

 

4. Gerenciado - No nível 4 de maturidade, a organização começa a aproveitar o 

fato de BPM estar intrinsecamente ligada com a estratégia da organização. As 

características desse nível são: 

 Um Centro de Excelência de Gerenciamento de Processos estabilizado; 

 Exploração dos métodos de controle e tecnologias de processo de 

negócio; 

 Fusão de perspectivas de TI e negócio na gestão por processo; 

 Formalização das posições de gestão de processo; 
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 Metodologias e tecnologias amplamente aceitas; 

 Gerenciamento de processo integrado;  

 Orientação ao processo como componente obrigatório de projeto; 

 Extensão e consolidação das iniciativas de gestão de processo; 

 Envolvimento mínimo de especialistas externos. 

 

5. Otimizado - A organização nesse nível colhe os benefícios de possuir BPM 

intrinsecamente como uma parte da gestão estratégica e operacional. As 

características desse nível são: 

 Gestão de processo faz parte das atividades e responsabilidades e 

avaliações de desempenho da alta direção; 

 Ampla aceitação de procedimentos e metodologias; 

 Única e ampla abordagem de gestão de processos; 

 Gerenciamento de ciclo de vida de processos estabelecidos; 

 Centro de Excelência de Gerenciamento de Processos reduz sua 

interferência conforme a gestão por processo passa a ser adotada 

naturalmente na rotina da organização. 

 

2.3 BPM na Administração Pública 

 

As organizações da Administração Pública costumam encontrar dificuldades em 

tornarem sua gestão mais eficiente, modernizarem suas operações e oferecem serviços 

mais completos aos seus cidadãos, especialmente quando enfrentam o território comum 

dos recursos escassos, recessão econômica e a necessidade de redução de custos. 

Para Tregear, Jenkins (2007) dois motivos levam as organizações públicas a 

buscarem uma gestão orientada por processos, que seriam a necessidade de tornar o 

serviço o mais digital possível, promovendo novos canais de relacionamento, com 

maior agilidade e eficiência com redução de custos, além da necessidade de melhorar a 

qualidade do serviço prestado.  

Parece obvio que essas questões abordadas influenciam tanto para empresas 

públicas quanto privadas, entretanto, existe uma série de desafios e diferenças entre 
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esses dois tipos de organização. Essas diferenças podem promover ou reprimir o 

sucesso de uma implementação de gestão por processos na Administração Pública.  

São identificadas nove diferenças entre as organizações públicas e privadas que 

influenciam na abordagem de gestão por processo (TREGEAR, JENKINS, 2007): 

 Atender ao Interesse Público - Organizações públicas devem ter como 

valor base o atendimento das necessidades sociais que beneficiem o 

interesse público coletivo, enquanto organizações privadas têm como 

objetivo principal o retorno financeiro aos diretamente envolvidos em 

seu negócio. Muitas vezes o benefício social é difícil de ser mensurado, 

gerando certa dificuldade na quantificação e análise dos retornos de uma 

determinada ação social. Além disso, as organizações públicas possuem 

um impacto muito mais direto na vida dos cidadãos que empresas do 

setor privado, levando a necessidade de uma gestão mais cuidadosa, 

respeitosa das leis, transparente e responsável; 

 Responsabilidade Pública - O interesse na maneira pela qual os órgãos 

vão utilizar recursos públicos é praticamente inerente de toda a 

população, aumentando a necessidade de que o mesmo seja utilizado 

com o máximo de eficiência e responsabilidade possível. As diferenças 

entre responsabilidade no setor público para o privado são: estruturas de 

prestação de contas mais rigorosas, fiscalização pública contínua, o 

escopo de responsabilidade é mais amplo e  a presença de um órgão 

público limitando os investimentos. Complementarmente, o setor público 

ainda tem que lidar com um maior número de riscos em nível “macro”, 

como por exemplo, relações internacionais, problemas de fronteiras, 

saúde pública e desavenças militares, aumentando a responsabilidade 

gerencial; 

 Opinião Pública - Caso algo na gestão não ocorra da maneira planejada, a 

responsabilidade é dos funcionários públicos responsáveis por tais 

medidas, e seu desempenho são avaliados conforme as leis e as políticas 

locais, muitas vezes pagando com seus próprios empregos. Com os 

gerentes da administração privada, quando há algo errado, podem ser 
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transferidos da gestão para o conselho e ainda participar da gestão, além 

de não sofrerem tanto com a opinião pública pelas suas atitudes; 

 Relacionamento entre Órgãos Públicos – É perceptível a necessidade de 

se promover a integração e a comunicação entre os departamentos do 

serviço público, para atingir um objetivo comum e oferecer uma resposta 

integrada do governo. Por mais que essa seja uma realidade presente no 

setor privado, este não apresenta a mesma possibilidade de ganho 

potencial que uma reorganização nesse sentido pode fazer na melhoria da 

gestão, como é possível na organização pública; 

 Complexidade do Ciclo Orçamentário - As atividades referentes ao ciclo 

orçamentário do setor privado, de maneira geral, não são da mesma 

ordem de grandeza que os processos orçamentários altamente 

coordenados, regulados e fiscalizados do setor público. O processo 

orçamentário público geralmente leva meses para ser elaborado, deve ser 

aprovado por inúmeros órgãos responsáveis, e devem seguir uma série de 

regas, leis, prazos e datas pré-estabelecidas; 

 Intercâmbio de Informações – Organizações públicas se relacionam com 

o ambiente das mais diversas maneiras, seja por interesse público, por 

responsabilidade social, propaganda, para atender uma demanda de 

mercado ou simplesmente por uma obrigatoriedade legal. Apenas 

algumas organizações privadas tem o relacionamento aberto para todos 

como instrumento básico de gestão, limitado o câmbio de informações 

para organizações com as quais realiza transações, geralmente com 

assuntos referentes exclusivamente às mesmas; 

 Burocracia – A gestão pública sofre com a regulação e o controle de suas 

atividades seja de maneira ampla, como nas políticas públicas, seja de 

maneira mais específica, como no funcionamento de agências e órgãos 

governamentais;  

 Mudanças nos Arranjos Administrativos – São as mudanças na estrutura 

das organizações da gestão pública provocadas pela eleição de um novo 

governo. Essas mudanças podem alterar instrumentos financeiros e 
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jurídicos, relatórios, impostos, movimento dos trabalhadores, direitos de 

pessoal, delegações, alojamento e posse de bens, entre diversas outras 

mudanças significativas para economia e a sociedade. Essas mudanças 

requerem considerável coordenação através de múltiplos órgãos do 

governo. O escopo, escala e impacto pode ser maior do que a 

reestruturação ou esforços de fusão e aquisição no setor privado; 

 Cultura – Entender a cultura de uma organização é a melhor maneira de 

entender seus objetivos e metas. As organizações públicas são altamente 

orientadas para regulação, procedimentos, formalidade e mais suscetíveis 

a decisões políticas do que as demandas do mercado. Ao contrário das 

organizações privadas, geralmente são menos inovadoras e orientadas a 

resultado, além de apresentarem menor propensão a riscos.  

Essas diferenças demonstram não apenas como as organizações públicas podem 

se beneficiar de práticas de gestão de processo para minimizar suas deficiências e 

explorar novas oportunidades, como também reforçam que, para que esse movimento 

ocorra, não basta apenas replicar nessas organizações experiências ocorridas no setor 

privado. Suas particularidades demandam um olhar mais atento e direcionado.  

Para o setor público, o principal benefício do BPM na gestão é o aumento da 

eficiência e eficácia alcançada com a reestruturação da organização através de processos 

interligados e multifuncionais. Além disso, abre a porta para criatividade, inovação e 

melhoria do desempenho organizacional, através de uma necessária adoção de sistemas 

mais modernos de gestão (GULLEDGE, SOMMER, 2002). 

Iniciar um projeto de implantação de BPM numa organização pública requer, 

acima de tudo, que a organização esteja disposta a modificar sua estrutura funcional e 

hierárquica, promovendo alterações na estrutura organizacional, tornando-a mais 

adaptável as mudanças geradas pela gestão de processo (GULLEDGE, SOMMER, 

2002; PAIM, 2007).  

Ribeiro et al. (2015) afirma em sua pesquisa que BPM não apenas é aplicável no 

setor público como traz bons resultados em termos de redução de custos, tempo, 

identificação de gargalos e simplificação dos processos. No entanto, ressalta a 

importância de considerar as dificuldades enfrentadas, como a estrutura processual mais 
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complexa e inflexível, recursos escassos, falta de apoio da alta gerência, resistência a 

mudança por parte dos profissionais, além do pouco conhecimento dos fundamentos de 

BPM e a baixa automação dos processos internos.  

2.4  Fator Crítico 

 

No final da década de 1970 para o início da década de 1980, as organizações 

encontraram-se no meio de uma revolução da informação. O crescimento dos sistemas 

de informação em organizações resultou na produção de quantidades significativas de 

informações para análise e tomada de decisão (CARALLI, 2004). 

A abordagem por fator crítico, introduzida por John F. Rockart em 1979 

reconheceu esse desafio e se estabeleceu como uma maneira de gestores fundamentarem 

a administração de suas organizações com um determinado número de informações 

necessárias que subsidiariam a tomada de decisão. Esse método foi baseado no conceito 

de fatores de sucesso, estabelecidos anteriormente por D. Ronald Daniel, em 1961. Para 

Rockart, Bullen (1981), o tema FC começa a ganhar o mesmo espaço na organização 

que termos como objetivos e metas, sendo relevante em vários níveis da hierarquia 

gerencial (CARALLI, 2004; GATES, 2010; NAPITUPULU, 2014). 

Os FC determinam um número limitado de áreas em que os resultados, uma vez 

satisfatórios, irão garantir o desempenho competitivo de uma organização, contribuindo 

para a geração de valor para o cliente final. São fatores chaves para o sucesso da 

organização, áreas que devem ser exploradas e receber cuidados constantes da 

administração, pois um bom desempenho em cima desses fatores poderá ajudar a 

alcançar os objetivos da organização (ROCKART, 1979; ROCKART, BULLEN, 1981). 

Rockart (1979) definiu quatro fontes primárias para identificação de FC:  

 Particularidades da Indústria - Cada indústria por sua própria natureza 

tem um conjunto de fatores críticos que são determinados pelas 

características da própria indústria, ou seja, cada empresa de um 

determinador setor deve prestar atenção a certos fatores que são comuns 

a todos os envolvidos; 

 Estratégia Competitiva, Posicionamento da Indústria e Localização 

Geográfica - Cada empresa em um mercado está em uma situação 
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específica determinada pelo seu histórico, pela sua estratégia competitiva 

atual e também pela sua posição no mercado. As organizações podem 

sofrer com alterações no decorrer do tempo e promover mudanças no 

planejamento ou no posicionamento estratégico, como por exemplo, uma 

empresa fabricante de peças de computadores, que tem como FC o 

planejamento estratégico de uma grande fabricante de computadores; 

 Fatores Ambientais - Acontecimentos no ambiente que envolve as 

organizações podem influenciar no estabelecimento dos fatores críticos, 

como por exemplo: o produto interno bruto de um país, situação 

econômica, mudanças de orientação política e o crescimento, ou 

diminuição, da população; 

 Fatores Temporários - Em muitas situações, algumas oportunidades 

surgem devido a alguma mudança repentina ou imprevisibilidade, que 

podem gerar uma oportunidade temporária que, uma vez resolvida, traz 

de volta a normalidade da gestão. Não interfere no planejamento 

estratégico e são geralmente de curto ou médio prazo.  

Posteriormente, Rockart, Bullen (1981) adicionaram uma quinta fonte primária 

para identificação dos FC: 

 Posicionamento Gerencial - Cada gerência tem um determinado número 

de fatores que serão mais relevantes que outros, como por exemplo, 

quase todos os gerentes de produção focarão em qualidade do produto e 

controle de estoque. 

Em conjunto com a análise das fontes primárias, Rockart, Bullen (1981) 

estabeleceram outras dimensões pelas quais os FC poderiam ser classificados: 

 Interna vs. Externa – A principal característica dos FC internos é que 

estes lidam com situações dentro da esfera de influência e controle da 

organização, enquanto os FC externos se referem a situações as quais a 

organização tem pouco ou nenhuma ingerência. Esta dimensão é 

altamente relevante para determinar as fontes de informações para 

tomada de uma decisão ou para o estabelecimento de metas; 
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 Monitoramento vs. Construção/Adaptação – A análise dessa dimensão se 

dá por um lado pela quantidade de controle existente por parte da 

administração e por outro da natureza do monitoramento e construção 

das ações tomadas. Pode-se afirmar que os FC de monitoramento estão 

preocupados com o acompanhamento da situação organizacional 

existente, enquanto os FC de construção/adaptação estão preocupados 

com as mudanças da organização e com o planejamento do futuro. 

Geralmente, apesar das organizações apresentarem diversidade dentro 

dessa dimensão, a tendência é que a administração seja orientada para 

um dos lados com mais preponderância. 

Como pode-se observar na figura 9, a análise das dimensões pode facilitar a 

visualização do agrupamento dos FC que uma organização possui, passando assim uma 

informação mais detalhada para o responsável por tomar decisões. Por exemplo, assim 

como a aquisição de novas empresas é um FC externo e de construção, a variação da 

taxa de juros da economia é um FC externo de monitoramento. 

 

Figura 9: Modelo de dimensões dos FC 

Fonte: ROCKART & BULLEN (1981) 

A abordagem por FC pode ter uma aplicabilidade ampla e servir a diversos 

propósitos. Para Caralli (2004) os FC podem ser usados por organizações para focar e 

validar grande parte das atividades realizadas para o alcance de seus objetivos 

organizacionais. De acordo com Dobbins, Donnelly (1998), em sua análise da literatura 

sobre o assunto, o método do FC pode apresentar os seguintes usos: 

 Identificar as preocupações chaves da alta gerência de uma organização; 

 Apoio na elaboração do planejamento estratégico; 
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 Identificar problemas críticos na adoção de novas estratégias; 

 Forma uma ponte entre os interesses estratégicos corporativos e os 

sistemas de informação que elaboram planejamento estratégico; 

 Ajudam a identificar problemas que merecem atenção da gestão; 

  São úteis para análise de requisitos na construção de modelos 

conceituais de uma organização ou na redefinição do papel de um 

gerente; 

 Identificar não apenas as principais áreas de foco em cada fase do ciclo 

de vida de um projeto, mas também as principais razões que levam a 

falhas; 

 Auxiliar na identificação de forças e fraquezas (ambiente interno), 

oportunidades e ameaças (ambiente externo); 

 Pode ser usado para ajudar na melhoria da comunidade que envolve a 

organização; 

 Auxilia na identificação de áreas chaves no desenvolvimento de novos 

produtos; 

 Medir a produtividade das pessoas. 

Usando os FC como um filtro, a gestão também pode identificar as informações 

mais relevantes para auxiliar na tomada de decisões. Entretanto, esse processo muitas 

vezes não é feito de forma clara, pois é comum aos gestores levarem em consideração 

os FC na elaboração dos objetivos organizacionais de maneira implícita e intuitiva. No 

entanto, quando os FC são explicitados pela gestão, de forma aberta e objetiva, eles 

fornecem um ponto de referência comum para toda a organização. De maneira 

adicional, eles podem ser utilizados para auxiliar no processo de elaboração 

planejamento, para melhorar a comunicação entre os diversos níveis organizacionais e 

para auxiliar no desenvolvimento de um sistema de informação integrado (CARALLI, 

2004; NAPITUPULU, 2014). 
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Para Trkman (2010), o grande número de casos de fracasso em sua 

implementação em conjunto com a dúvida da capacidade de BPM trazer benefícios 

concretos, além do alto risco envolvido com uma mudança tão radical motivou um 

aumento do interesse pelos fatores de sucesso envolvidos na gestão por processo. 

Devido a essa incerteza, Santos et al. (2012) afirma que é necessária maior 

ênfase na correta identificação dos FC desde o planejamento da adoção de uma 

abordagem BPM por parte da organização, para quando a iniciativa estiver em 

andamento, a organização possa focar no gerenciamento desses FC através de constante 

avaliação interna, no intuito alcançar os objetivos e metas institucionais estabelecidas. 

Sendo assim, pode-se perceber a importância de identificar os FC em casos de 

implantação de BPM na Administração Pública, não apenas como forma de amenizar as 

dificuldades desse processo, mas para aumentar o conhecimento e as chances de sucesso 

no setor. 

2.4.1 Categorias de FC em BPM 

 

De acordo com Hajiheydari, Dabaghkashani (2011) os FC podem ser definidos 

em um limitado número de áreas cujos resultados, se satisfatórios, resultarão em 

sucesso na atividade organizacional. As definições a seguir apresentadas são baseadas 

nos mesmo autores que elaboraram este modelo de categorização de fatores críticos. 

 
Figura 10: Categorias dos FC 

Fonte: Autor, com base em HAJIHEYDARI, DABAGHKASHANI (2011) 

 

Estratégia - Essa categoria contempla o alinhamento entre estratégia e os 

processos, pois é necessário que exista uma relação clara entre a estratégia 

organizacional e os principais processos da empresa. Além disso, é importante que cada 

mudança de estratégia seja acompanhada por mudanças nos processos correspondentes.  

Alguns dos FC comumente presentes nessa categoria são: alinhamento estratégico, 

comprometimento da alta direção, governança corporativa.  

Pessoas - A categoria sobre pessoas no contexto de BPM se refere aos 

indivíduos e grupos que continuamente aprimoram e aplicam seus conhecimentos 
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relacionados aos processos. As pessoas são um dos elementos mais importantes na 

mudança processual, uma vez que os processos são operados por pessoas nas 

organizações. Dentre os FC alinhados com essa categoria podem-se citar: gestão de 

pessoas e funções, habilidade e responsabilidades. 

Gerenciamento de Processos - Foca na gestão e melhoria dos processos que 

envolvem a participação de mais de uma área ou pessoas responsáveis. Envolve 

acompanhamento contínuo, avaliação, medição (por exemplo, custo, qualidade, tempo) 

e inovação de processo. Esta categoria pode incluir gerenciamento de processos, 

métodos BPM, metodologia de melhoria de processos. 

Gestão de Projeto - Falhas na gestão de projeto são um dos problemas 

importantes que as organizações enfrentam durante a implementação de BPM. É a 

disciplina de planejar, organizar, garantir e gerenciar recursos para conseguir a 

conclusão bem-sucedida de metas e objetivos específicos dos projetos. Alguns FC 

incluídos nessa categoria são: planejamento, execução e controle de projetos, 

envolvimento das pessoas certas no projeto. 

Arquitetura dos Processos - O papel da arquitetura de processo é fundamental na 

concepção estrutural de sistemas gerais de processos, e se aplica a campos de tecnologia 

(software, hardware, redes, etc.), aos processos de negócio (arquitetura empresarial, 

política e procedimentos, logística, gestão de projetos, etc.) e quaisquer outros sistemas 

de processo de diferentes graus de complexidade. A arquitetura de processos no 

contexto de BPM pode ser caracterizada por alguns FC como gerenciamento de 

mudanças e modelagem de processos. 

TI - A arquitetura de TI é um conjunto de políticas e serviços, envolvendo 

soluções comuns, normas e diretrizes específicas usadas por provedores de TI na 

organização. A arquitetura de TI contempla ainda mais FC, tais como a tecnologia da 

informação e sistemas de BPM. 

Medições e Padrões - Refere-se a medidas dos processos, do projeto e do 

desempenho das pessoas. O desempenho dos processos deve ser medido corretamente 

para compará-los com benchmarks, alinha-los com objetivos organizacionais e escolha 

dos processos adequados para mudança. Os projetos de BPM precisam de algumas 

métricas e padrões para monitorar o progresso e garantir que os objetivos sejam 
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alcançados. Nessa categoria podem-se incluir os FC técnicos de medição do 

desempenho de processo e definição de padrões para execução dos mesmos. 

 

2.5 Mapeamento Sistemático  

 

A revisão de literatura é uma importante parte do processo de investigação 

acadêmica, que envolve localizar, analisar e sintetizar a investigação prévia em outras 

fontes de conhecimento como artigos, livros, congressos e outras referências na área do 

assunto a ser estudado. A revisão de literatura é essencial não apenas para refinar um 

tema, mas também para se obter uma ideia do estado atual da produção bibliográfica de 

um determinado assunto, as oportunidades de melhoria e a contribuição do estudo para 

o desenvolvimento do conhecimento (BENTO, 2012). 

Existem duas categorias principais das quais se podem classificar as revisões de 

literatura, que são a revisão narrativa e a revisão sistemática. Os trabalhos de revisão 

narrativa são publicações amplas, para documentar e debater o desenvolvimento de um 

determinado assunto, sob o ponto de vista teórico, sem explicitar as fontes da 

informação, a metodologia para busca de referência, nem os critérios utilizados na 

avaliação e seleção dos trabalhos (ROTHER, 2007). 

Já para Cordeiro et al. (2007), a revisão sistemática é  

(...) um tipo de investigação científica que tem por objetivo reunir, 

avaliar criticamente e conduzir uma síntese dos resultados de 

múltiplos estudos primários. Ela também objetiva responder a uma 

pergunta claramente formulada, utilizando métodos sistemáticos e 

explícitos para identificar, selecionar e avaliar as pesquisas relevantes, 

coletar e analisar dados de estudos incluídos na revisão. 

A revisão sistemática teve sua introdução e um considerável êxito nas pesquisas 

da área da ciência médica, mas rapidamente foi adotada e adaptada por outras 

disciplinas. O uso de uma revisão sistemática da literatura (RSL) destina-se 

particularmente a fornecer uma abordagem imparcial, objetiva e sistemática sobre um 

determinado tópico ou questão específica (BUDGEN et al., 2008). 
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A RSL é um método de estudo secundário que tem em estudos primários (EP) 

sua fonte de dados. Dentre esses estudos primários estão principalmente os artigos 

científicos, que apresentam resultados originais em primeira instância. 

 

Uma revisão sistemática envolve diferentes atividades, agrupadas em três grupos 

principais, apresentados na figura 11 a seguir: 

 
Figura 11: Etapas gerais de uma revisão sistemática 

Fonte: Autor, com base em KITCHENHAM (2007)  

 

 

As revisões sistemáticas são mais prováveis de sofrerem com as limitações 

metodológicas e com o viés de publicação dos estudos primários do que a revisões 

narrativas, possibilitando assim a produção de conclusões mais conservadoras. 

Inclusive, um resultado possível de uma revisão sistemática é de que haja pouca 

informação relevante, quantitativa ou qualitativamente na literatura, destacando assim 

novas oportunidades de investigação. Entretanto, se os estudos primários fornecem 

informações de qualidade suficiente, a revisão sistemática consegue fornecer análises 

bem mais completas (CIPRIANI, GEDDES, 2003).  

De acordo com Petersen et al. (2008), mesmo com o esforço considerável que a 

RSL exige na sua realização, ao se comparar com revisões narrativas de literatura em 

qualquer projeto de pesquisa, a revisão sistemática tem algumas vantagens, dentre as 

quais: 

 Uma metodologia bem definida que reduz a polarização;  

 Ampla gama de situações e contextos que permitem conclusões mais 

gerais;  

 Uso da meta-análise estatística, que pode detectar mais informações que 

estudos individuais isoladamente. 
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Complementarmente, existem algumas razões para que sejam realizadas as 

revisões sistemáticas (KITCHENHAM, 2007): 

 Resumir a produção acadêmica existente sobre um determinado assunto 

ou tecnologia; 

 Identificar eventuais lacunas na pesquisa atual, sugerindo novas áreas de 

investigação;  

 Fornecer uma base fundamentada para o posicionamento de novas 

pesquisas científicas.  

Entretanto, enquanto a revisão sistemática tradicional é uma maneira de 

identificar, avaliar e interpretar todas as pesquisas relevantes disponíveis para uma 

determinada questão, o mapeamento sistemático, uma forma complementar à RSL, é um 

modelo de revisão de literatura com a proposta de estruturar de maneira ampla a 

investigação realizada sobre um assunto, em vez de apenas responder a uma questão de 

pesquisa detalhada (BUDGEN et al., 2008; NETO et al., 2011). 

Para Budgen et al. (2008) apesar de ser altamente recomendável a condução de 

pesquisas sistemática no meio acadêmico, como por exemplo pesquisas de mapeamento 

sistemático, ao realizar uma revisão de literatura, estudantes e pesquisadores devem 

levar dois grandes fatores em consideração:  

 A revisão sistemática consome muito tempo de preparação, pois 

normalmente a leitura prévia é mais demorada do que a usualmente feita 

numa leitura de aprofundamento tradicional; 

 A classificação dos trabalhos provavelmente será uma tarefa árdua para 

os estudantes. Os problemas de classificação podem surgir por diversos 

motivos, como por exemplo, não serem familiarizados com o tópico 

estudado ou com a terminologia técnica utilizada nos artigos. 

Se na avaliação inicial de um determinado assunto, especialmente na etapa de 

planejamento da revisão sistemática, for descoberto que existe pouca evidência na 

literatura, ou que o tópico é demasiadamente amplo, recomenda-se então um estudo de 

mapeamento sistemático em vez revisão sistemática da literatura tradicional 

(KITCHENHAM, 2007). 
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De acordo com Kitchenham (2007), Petersen et al. (2008) e Budgen et al. 

(2008), os estudos de mapeamento sistemático são projetados para fornecer uma visão 

ampla de uma área de interesse, estabelecer se existe evidência de pesquisa sobre um 

tópico e fornecer uma indicação da quantidade de registros existentes na literatura. Os 

resultados de um MS podem indicar áreas para realização de uma RSL, ou onde estudos 

primários possam ser mais apropriados. 

As principais diferenças entre o mapeamento sistemático e a revisão sistemática 

de literatura tradicional são (KITCHENHAM, 2007): 

 MS costumam ter perguntas de pesquisas com escopo mais amplo; 

 Os termos de pesquisa para MS são menos específicos, gerando mais 

resultados, o que não chega ser um problema, visto que o MS visa uma 

cobertura mais ampla do assunto estudo; 

 O processo de seleção de artigos para o MS é muito mais diversificado, 

com o objetivo de classificar e categorizar os trabalhos com detalhes 

suficientes para responder as questões gerais da pesquisa; 

 A fase de análise de um MS é voltada para o resumo dos dados 

encontrados, descartando análises específicas, com preferência por 

representações gráficas das classificações dos estudos;  

 A divulgação de trabalhos de MS pode ter um alcance menor que os de 

RSL, mas contribuem fortemente com órgãos de comissionamento e 

publicações acadêmicas, com o objetivo de influenciar a direção futura 

da pesquisa primária. 

Apesar do fato de que a RSL e o MS não compartilham exatamente os mesmos 

passos para realização da pesquisa, existem muitos processos similares em ambas 

metodologias que são especialmente identificáveis na etapa de planejamento e no 

desenvolvimento do protocolo de pesquisa, sendo esta uma etapa de suma importância 

na elaboração de um mapeamento sistemático. 
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3 METODOLOGIA 

 

Este capítulo tem como objetivo a apresentação da metodologia utilizada na 

realização desta pesquisa, demonstrando o raciocínio usado para o alcance das metas 

estabelecidas. 

De acordo com as definições de Silva, Menezes (2005) e Fontelles et al.(2009), 

esta pesquisa pode ser classificada de diversas maneiras, de acordo com pontos de vista: 

 Natureza: Pesquisa Aplicada - Tem por objetivo gerar conhecimentos 

para aplicação prática, e dirigir-se à solução de problemas específicos. 

 Forma de Abordagem do Problema: Pesquisa Quantitativa e 

Qualitativa - Considera não só que os dados e informações podem ser 

quantificáveis para realização de classificações e análises, como também 

o ambiente natural como a fonte direta para coleta de dados e o 

pesquisador como instrumento chave, sendo o processo e seu significado 

os focos principais de abordagem. 

 Objetivo: Pesquisa Exploratória e Descritiva - Exploratória porque visa 

proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a torná-lo 

explícito ou a construir hipóteses, envolvendo levantamento bibliográfico 

e entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o 

problema pesquisado. Descritiva, visando descrever as características de 

determinada população ou fenômeno, e estabelecendo relações entre 

variáveis através do uso de técnicas padronizadas de coleta de dados: 

questionário e observação sistemática. 

 Procedimento Técnico: Bibliográfica e De Campo. Bibliográfica, tendo 

como base artigos científicos que apresentaram experiências de BPM na 

Administração Pública. Pesquisa de campo, através do uso de 

questionário para compreender a realidade e percepção de especialistas 

da área. 

 Desenvolvimento no Tempo: Longitudinal e Retrospectiva - 

Longitudinal porque esta pesquisa contempla experiências ocorridas num 

longo período de tempo, e retrospectiva pois explora experiências do 
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passado até a atualidade, mapeando a situação atual da Administração 

Pública. 

A figura 12 mostra o alinhamento metodológico desta pesquisa: 

 
Figura 12: Alinhamento metodológico 

Fonte: Autor 

O objetivo principal deste trabalho é identificar e analisar os principais fatores 

críticos em iniciativas de BPM na Administração Pública. Entretanto, para alcançar esse 

objetivo definiu-se que seria importante para futuras análises que existisse a 

possibilidade de comparação dos FC observados para o ambiente público com os FC 

ocorridos em organizações privadas. 

Como o mapeamento sistemático da iniciativa privada não é o foco deste 

trabalho foi estabelecido que esses FC fossem identificados em teses ou dissertações 

que já realizaram algum tipo de compilação em outros estudos primários, seja por 

revisão sistemática da literatura, estudo de caso ou pela opinião de especialistas.  

Em seguida, será realizado o mapeamento sistemático da literatura para 

identificar, em artigos científicos, os FC em ações de BPM na Administração Pública. 

De posse dessas informações serão realizadas algumas análises sobre esses FC 

encontrados e sua importância para gestão pública. Em seguida, como parte das análises 

feitas, um questionário com especialistas da área sobre nível de maturidade de cada um 

dos FC na realidade da Administração Pública, de acordo com suas experiências 

pessoais será aplicado. 
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A figura 13 facilita a visualização da contribuição de cada etapa do trabalho para 

o resultado final. 

 
Figura 13: Estrutura Metodologia 

Fonte: Autor 

 

3.1 Etapas da Compilação de Fatores Críticos em BPM na Iniciativa 
Privada. 

A primeira parte da pesquisa, que consiste na compilação dos FC em iniciativas 

de BPM em organizações privadas, será realizada através da análise de teses ou 

dissertações, e para tal foram definidas as seguintes etapas do planejamento de pesquisa, 

conforme apresentado na figura 14: 

 
Figura 14: Etapas do planejamento da compilação de FC 

Fonte: Autor 

 

Inicialmente definiu-se que o escopo desta parte da pesquisa deve contemplar, 

majoritariamente, organizações privadas. Entretanto, se uma tese ou dissertação fizer 

uma revisão sistemática da literatura para identificar fatores críticos de BPM em 

diversas esferas, e dentre esses trabalhos houver uma minoria ou alguns poucos casos 

específicos de organizações públicas, esse trabalho ainda será considerado.  

Os trabalhos selecionados foram encontrados na base de dados de teses e 

dissertações da Capes, um sistema de busca digital que é o principal reservatório desse 

tipo de produção acadêmica no país, possibilitando uma pesquisa mais abrangente. 
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 O termo de busca utilizado foi:  

Tabela 3: Termos de Busca Para Base de Dados da Capes 

TERMO DE BUSCA 

“BPM, Fatores Críticos, Business” 

  Fonte: Autor 

 

 Os termos “BPM” e “Fatores Críticos” se justificam pela aderência ao tema 

desta pesquisa, enquanto o termo “Business” serve como refinamento para que se tenha 

um alcance específico nas dissertações sobre gestão, especialmente pelo fato de “BPM” 

ser uma sigla muito utilizada nas produções da área de medicina e saúde.  

 Os critérios para escolha das teses ou dissertações foram definidos de modo a 

facilitar compilação dos fatores críticos, através de uma seleção de trabalhos 

fundamentada. Os critérios utilizados foram: 

 Com o intuito de buscar as publicações mais recentes, a pesquisa 

contemplará os últimos cinco anos de produção acadêmica, de 2012 a 

2016; 

 O trabalho deve estar disponível por completo para leitura; 

 A seleção dos trabalhos que irão compor a lista final com os FC em ações 

de BPM consolidados será feita através da análise do título, palavras-

chaves, resumo e conclusão dos trabalhos em questão; 

 A seguir, será observado se os trabalhos abordaram os principais fatores 

críticos encontrados em ações de BPM de uma maneira estruturada, seja 

através de revisão de literatura, estudo de caso ou da opinião de 

especialistas;  

 Por último, serão excluídas teses ou dissertações que tratarem 

majoritariamente ou exclusivamente de organizações públicas, pelos 

motivos já citados anteriormente. 
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As etapas do processo de pesquisa estão apresentadas na figura 15: 

 
Figura 15: Etapas do processo de pesquisa de Teses e Dissertações 

Fonte: Autor 

 

 

A pesquisa foi realizada no dia 07/04/2017, e conforme apresentado na figura 16 

acabou gerando um total de 50.867 resultados. 

 
Figura 16: Resultados da busca na base de Teses e Dissertações da Capes 

Fonte: Autor 

 

Devido ao elevado de retorno de publicações, algumas medidas adicionais foram 

tomadas com o intuito de facilitar a pesquisa. Sendo assim, foi definido que a análise 

dos trabalhos seria feita dentre uma amostra dos cinquenta primeiros trabalhos 

sugeridos pela própria base de dados, levando em consideração o fator de relevância 

gerado pelo próprio sistema de busca. Essa quantidade foi definida por gerar uma 

amostra de análise relevante, enquanto também evita redundância nos artigos primários 

analisados pelos trabalhos em questão.  

Após realizar a análise dos cinquenta trabalhos, selecionou-se um total de sete 

para realização da compilação dos FC de sucesso em ações de BPM na iniciativa 

privada. A tabela 4 apresenta os motivos e a quantidade de incidência pelos quais os 

quarenta e três trabalhos restantes foram desconsiderados, enquanto a figura 17 mostra a 

distribuição entre estes motivos. 
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Tabela 4: Motivos de exclusão trabalhos na base de dados Capes. 

 
Fonte: Autor 

 

 
Figura 17: Distribuição dos motivos 

Fonte: Autor 

 

 

3.2 Etapas do Mapeamento Sistemático da Literatura 

 

Uma das etapas mais importantes para realização de um MS é o 

desenvolvimento do protocolo de pesquisa, que é o processo que apresenta a questão da 

pesquisa e as demais etapas a serem executadas na realização do mapeamento. 

Um protocolo de pesquisa bem definido é importante para reduzir a 

possibilidade de uma investigação enviesada, pois sem ele muitos trabalhos podem ser 

direcionados de acordo com as expectativas prévias criadas pelo pesquisador 

(KITCHENHAM, 2004). 

O desenvolvimento do protocolo de pesquisa é uma importante parte do 

processo de planejamento de uma revisão sistemática, vide figura 11, sendo também 

uma das partes mais significativas da metodologia de realização de um MS. De acordo 

com Budgen et al. (2008), os estágios inicias do MS são bem similares com os da RSL, 
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embora a questão da pesquisa tenha uma abordagem mais ampla, aumentando o escopo 

do estudo. 

A finalidade do protocolo é orientar os objetivos da pesquisa e estabelecer 

claramente como deve ser realizado, através da definição da questão de pesquisa, dos 

termos de busca, dos critérios de inclusão e exclusão de artigos e da definição dos 

idiomas a serem considerados, incluindo o planejamento de como as fontes e estudos 

selecionados serão utilizados para responder a pergunta principal. O protocolo deve ser 

revisitado a fim de atualizá-lo com base em novas informações coletadas à medida que 

o estudo progrida (NETO et al., 2011). 

Petersen et al. (2008) descreveu as etapas de como realizar um MS em 

engenharia de software, nesta pesquisa usaremos como base as mesmas diretrizes, com 

as adaptações cabíveis referentes ao escopo deste trabalho, levando em consideração a 

complexidade do assunto e a aplicabilidade do tema abordado. As etapas desta 

dissertação, com seus respectivos resultados, estão apresentadas na Figura 18. 

 

 

Figura 18: Etapas do Mapeamento Sistemático 

Fonte: Autor, com base em PETERSEN ET AL. (2008) 

 

 

Este trabalho pretende analisar quais os FC que são relevantes em ações de BPM 

na Administração Pública. O uso do MS como método de pesquisa se justifica devido à 

amplitude do assunto abordado, pela necessidade de observar a existência e até mesmo a 

relevância da literatura sobre o assunto, além da possibilidade de identificar lacunas 

existentes na produção científica. Segundo Proença Junior, Silva (2016), na realidade 

brasileira parece provável que a realização de um MS seja responsabilidade de quem 

realiza uma pós-graduação. 
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O mapeamento sistemático realizado nesse trabalho se iniciou com a definição 

da questão da pesquisa (QP), com o passo seguinte sendo a definição dos termos de 

busca, conhecido como strings de pesquisa, a serem utilizados na ferramenta de 

pesquisa das bases de dados eletrônicas de artigos acadêmicos.  

Com essas etapas já definidas realizou-se a pesquisa inicial, e como resultado 

das buscas em bancos de dados digitais obteve-se a quantidade inicial de artigos 

retornados. Em seguida, foram analisados os títulos, palavras-chave e resumos dos 

artigos retornados para obtermos os artigos pseudo-relevantes, que são trabalhos com 

potencial de abordar, em sua plenitude, o objetivo deste estudo.  

A seguir aplicaram-se critérios de inclusão e exclusão definidos no protocolo de 

pesquisa com o objetivo de obter uma lista com estudos relevantes para realização desta 

pesquisa. Os artigos excluídos após a consideração dos critérios estão apresentados no 

Apêndice A.  

Com a identificação dos artigos relevantes, inicia-se a etapa de análise, com 

extração de dados e informações relevantes para a identificação dos fatores cíticos.  

3.2.1 Questão de Pesquisa de um Mapeamento Sistemático 

 

O MS engloba a análise de estudos primários que investigam aspectos 

relacionados a uma questão de pesquisa predefinida, tendo o objetivo de integrar e 

sintetizar evidências para apoiar ou refutar hipóteses (NETO et al., 2011). 

As questões de pesquisa orientam toda a metodologia a ser aplicada em um 

mapeamento sistemático, pois devem identificar estudos primários que abordam a QP, e 

o processo de extração de dados deve ser capaz de obter as informações necessárias para 

que se possam responder as perguntas (KITCHENHAM, 2007). 

Especificar a questão de pesquisa é a parte mais crítica de uma revisão 

sistemática. A QP é usada para identificar os termos de pesquisa em sistemas de busca 

automática, determinar a informação que precisa ser extraída de cada estudo primário e 

restringir o processo de pesquisa (BRERETON et al., 2007). 

Por isso, definir a QP de maneira correta é fundamental para o sucesso de um 

MS. De acordo com Kitchenham (2004), a questão de pesquisa mais relevante 

normalmente é aquela que:  
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 É significativa e importante tanto para profissionais da área quanto para 

pesquisadores; 

 Levará a mudanças, ou aumentará a confiança na prática da área em 

estudo; 

 Identifica discrepâncias entre crenças comuns e realidade. 

Sendo assim, para este trabalho a questão de pesquisa que guiará o estudo será 

apresentada na tabela a seguir: 

Tabela 5: Questão de Pesquisa 

SIGLA QUESTÃO DE PESQUISA 

QP 
Quais são os Fatores Críticos em iniciativas de BPM na Administração 

Púbica? 

Fonte: Autor 

3.2.2 Termos de Busca 

 

Uma vez que a questão de pesquisa esteja definida, cabe agora definir os termos 

de pesquisa que levarão à string de busca que será utilizada nas bases de dados digitais 

de artigos científicos. 

Este trabalho adotou uma estratégia adaptada do modelo proposto por 

Kitchenham (2004, 2007), que identifica as principais palavras chaves a partir da 

questão de pesquisa. A seguir definiram-se sinônimos e termos auxiliares, tanto em 

inglês quanto em português, para que o alcance dessa string de busca correspondesse ao 

universo necessário demandado pela QP.  

Tendo definido as palavras chaves e seus termos auxiliares, estes serão 

combinados com os operadores booleanos AND, para que se faça uma ligação entre as 

palavras chaves, e OR, para que se contemplem os sinônimos e termos alternativos, em 

uma string de busca definitiva a ser utilizada na pesquisa.  

As palavras chaves e seus termos auxiliares, derivados da QP, estão 

apresentados na tabela 6:  
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Tabela 6: Termos de Busca Para Mapeamento Sistemático 

TERMOS DE BUSCA 

PALAVRA CHAVE TERMOS AUXILIARES 

Critical Factor Critical Success Factor - CSF 

Business Process Management BPM  

Fonte: Autor 

Vale ressaltar que não foram usados termos de busca referentes à Administração 

Pública, como por exemplo “Public Administration”, em conjunto com alguns termos 

auxiliares como “Public Organization” ou “Public Sector”. Esse fato se deve 

principalmente porque estes termos estavam limitando a aderência da string de busca. 

Sendo assim, definiu-se que a necessidade de abordar casos da Administração Pública 

seria um critério de inclusão/exclusão. 

Com os termos definidos, a string de busca, para pesquisa em inglês e português, 

está demonstrada na tabela 7: 

Tabela 7: String de Busca 

STRING 

(“Critical Factor” OR “Critical Success Factors” OR “CSF”) AND (“Business Process 

Management” OR “BPM”)  

Fonte: Autor 

3.2.3 Idioma dos Artigos 

 

Este trabalho usará como base para realização do Mapeamento Sistemático 

apenas estudos primários em idiomas da língua inglesa e portuguesa. 

A escolha da língua inglesa se justifica não apenas por ser o idioma que 

contempla o maior número de produções cientificas na comunidade acadêmica, 

especialmente no âmbito da gestão, mas também por ser o idioma padrão nos sistemas 

digitas de busca de artigos acadêmicos. 

Já a escolha por estudos primários em língua portuguesa se deve pela tentativa 

de incluir o maior número de estudos de caso de empresas da Administração Pública 

brasileira que forem possíveis. 
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3.2.4 Critérios de Inclusão/Exclusão  

 

Depois de realizar as buscas a partir da string definida, cabe realizar a seleção 

dos artigos que foram retornados no processo de busca, selecionando aqueles que são 

relevantes para responder a QP. 

De acordo com Budgen et al. (2008), uma das características mais marcantes de 

um MS é que o seu processo de seleção de artigos requer critérios explícitos de inclusão 

e exclusão para a avaliação de cada estudo primário em potencial. Além disso, para 

Kitchenham (2004) esses critérios devem ser estabelecidos no protocolo de pesquisa 

como maneira de evitar um resultado enviesado. 

Segundo Proença Junior, Silva (2016), o que se destaca em um MS é a 

explicitação documentada dos critérios utilizados, dos procedimentos de sua aplicação e 

dos critérios utilizados na inclusão ou exclusão de estudos. 

Os critérios de inclusão (CI) adotados neste trabalho estão listados a seguir: 

CI01 – O artigo deve estar em Inglês ou Português; 

 CI02 – Estar disponível nas fontes de busca citadas na seção 3.2.5; 

 CI03 – Artigo completo, gratuito e disponível para leitura e análise; 

 CI04 – Ter sido publicado nos principais canais acadêmicos, como 

periódicos, conferências ou simpósios de referências na área; 

 CI05 - O artigo deve dissertar sobre os fatores críticos em iniciativas de 

BPM na Administração Pública. 

Já os critérios de exclusão (CE) adotados são:  

 CE01 – O artigo estar indisponível para leitura;  

 CE02 – O artigo não contemplar o assunto da QP; 

 CE03 – Artigos repetidos;  

 CE04 – Aos artigos que relatem resultados semelhantes, nesse caso será 

considerado o estudo mais completo; 
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 CE05 – Idioma diferente do Inglês ou Português; 

 CE06 – O artigo não citar FC na Administração Pública, ou analisar 

apenas FC em iniciativas da Administração Privada. 

3.2.5 Fontes de Busca  

 

As bases de dados eletrônicas de artigos possuem detalhes sobre a bibliografia e 

os resumos de artigos publicados. A estratégia de busca é desenvolvida a partir da QP e 

da definição dos termos de buscas relevantes ao assunto analisado. Existem uma série 

de questões que um pesquisador deve levar em conta ao realizar uma pesquisa nessas 

bases de dados digitais, como por exemplo a definição de qual base de dados escolher, 

relacionar os termos de busca adequados para a pesquisa, a disponibilidade dos artigos 

encontrados, entre outros (ARKSEY, O'MALLEY, 2005). 

Esta pesquisa incluiu bases de dados eletrônicas consideradas como algumas das 

fontes de busca científicas mais relevantes e, portanto, suscetíveis de conter os estudos 

primários relevantes necessários. A pesquisa automática utilizou a string e os termos de 

busca apresentada na seção 3.2.2, para realização da busca nas bibliotecas digitais 

apresentadas na tabela 8, respectivamente conforme a ordem de acesso do pesquisador: 

Tabela 8: Fontes de Busca Digitais 

BIBLIOTECA DIGITAL ENDEREÇO VIRTUAL 

Elsevier Scopus http://www.scopus.com 

Science Direct http://www.sciencedirect.com 

Web of Science http://www.isiknowledge.com 

Emerald Insight http://www.emeraldinsight.com 

IEEE Xplore httt://ieeexplore.ieee.org 

Fonte: Autor 

3.2.6 Registro de Resultado 

 

Esta pesquisa se inicia com a utilização dos termos de busca nas bases de dados 

indicadas, seguida da aplicação dos filtros necessários para obtenção de uma amostra 

inicial de artigos retornados.  
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A aplicação dos critérios de filtragem se dá por estágios sucessivos, que serão 

adotados no decorrer deste trabalho. O primeiro deles é, após a utilização da string de 

busca, a realização de uma leitura preliminar dos artigos retornados para obtenção da 

lista de artigos pseudo-relevantes (PROENÇA JUNIOR, SILVA, 2016). 

A seguir, realiza-se a leitura do título, palavras-chaves e resumo dos artigos 

retornados, com o intuito de identificar estudos potenciais que possam responder à 

questão de pesquisa do MS.  

O próximo estágio contempla a leitura inspecional do conteúdo dos estudos 

primários pseudo-relevantes, que em conjunto com a aplicação dos critérios de 

inclusão/exclusão gerará uma lista que será registrada em tabela similar à apresentada 

na tabela 9, contendo os artigos relevantes que serão utilizados para identificação dos 

FC. 

Tabela 9: Lista de Artigos Relevantes 

ID Ano Autor(es) TítuloFonte de Busca

 
Fonte: Autor 

 

Os artigos excluídos (AE) na etapa de aplicação dos critérios estão disponíveis 

no Apêndice A, com o registro sendo efetuado em tabela semelhante à apresentada na 

tabela 10, com a adição do campo contendo a justificava para exclusão devidamente 

explicitada, utilizando os códigos apresentados na seção 3.2.4. 

Tabela 10: Lista de Artigos Excluídos 

ID Ano Autor(es) Título C.E.Fonte de Busca

 
Fonte: Autor 

 

3.2.7 Procedimentos de Análise de Dados 

 

As etapas do Mapeamento Sistemático foram inspiradas na proposta feita por 

Petersen et al. (2008), e estão apresentadas em sua plenitude na figura 17, com cada 

resultado esperado explicitado.  



65 

 

A análise será feita através da leitura dos estudos primários selecionados por 

duas óticas distintas, porém complementares. Uma vez que todas as etapas do 

planejamento de pesquisa tenham sido aplicadas, os artigos relevantes tenham sido 

lidos, e os FC tenham sido extraídos, as informações extraídas a partir desses dados 

seguirão um viés orientado por uma análise quantitativa e qualitativa. 

A análise quantitativa possui um foco maior na produção literária e dos 

resultados da pesquisa, possibilitando observar à aderência do tema estudado, a 

relevância da produção bibliográfica, a eficácia dos termos de busca e o interesse pelo 

assunto em questão. Dessa maneira, essa parte da análise gerará dados mais 

quantificáveis, especialmente voltados ao processo de extração dos dados, como por 

exemplo: 

 Total de retorno do termo de busca; 

 Percentual de artigos relevantes dentro do total retornado; 

  Aderência de cada sistema de busca;  

 Evolução da produção científica por ano, etc. 

Já a análise qualitativa busca responder diretamente a QP e analisar a 

importância de cada um dos FC na Administração Pública. A análise dos FC e seus 

impactos na gestão guiarão o processo de análise, gerando informações relevantes, das 

quais podem ser destacadas: 

 Identificação dos FC em implantação de BPM na gestão pública; 

 Impacto e a importância dos FC apresentados; 

 Identificar os FC que mais se repetem, tornando-se mais relevantes, etc. 

Além disso, para auxiliar na análise dos FC em Administração Pública, serão 

feitos comparativos e inflexões com os FC na iniciativa privada, que estão compilados 

na seção 4.1 deste trabalho, como forma de fornecer contexto e posicionar a 

Administração Pública perante o complexo gerencial. 
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Por fim, as conclusões alcançadas com esse mapeamento sistemático serão 

validadas com especialistas da área, como forma de fortalecer os resultados encontrados 

a partir da análise da literatura. 

Por isso, os resultados esperados com a realização desta pesquisa são 

apresentados através do conjunto de todas as análises efetuadas, envolvendo diferentes 

prismas de observação e apresentando as evidências que embasam as classificações e 

conclusões alcançadas. 

Dessa forma, espera-se que este trabalho leve a um melhor entendimento da 

situação da gestão de processos na Administração Pública, do panorama atual da 

produção bibliográfica do assunto abordado e responda a questão de pesquisa de 

maneira direta e eficaz, ajudando no alcance dos resultados esperados. 

3.3 Questionário  
 

Um questionário é formado por um conjunto de questões com o intuito de 

averiguar se os objetivos estabelecidos por um projeto foram alcançados. Por isso, a 

ferramenta utilizada para compreender o nível de maturidade de cada FC na realidade 

da Administração Pública foi o uso de questionários, aplicados para especialistas em 

BPM com experiência em organizações públicas.  

Amostra é uma porção ou parcela convenientemente selecionada, utilizada por 

ser impossível ou inviável abordar a totalidade de componentes de um universo. Há dois 

tipos de amostragem, a probabilística e a não-probabilística. Enquanto o primeiro ocorre 

quando qualquer membro de uma população tem uma probabilidade conhecida de ser 

incluído na amostra, no segundo os respondentes são escolhidos diretamente por 

dificuldade de acesso, facilidade do pesquisador ou representatividade ao assunto 

abordado. 

Neste trabalho o método utilizado é o não-probabilístico, pela técnica da 

amostragem intencional, selecionando especialistas em BPM com experiência na 

Administração Pública. Esta técnica, segundo Gray (2012), é utilizada quando o 

pesquisador seleciona deliberadamente os sujeitos em relação a uma ou mais 

características para assim ter uma amostra presumidamente representativa. A utilização 
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da abordagem intencional se dá pelo conhecimento e experiência dos entrevistados no 

tema.  

3.3.1 Seleção de Especialistas 

Os especialistas escolhidos como respondentes do questionário foram 

selecionados com a intenção de se criar um pequeno grupo de características 

heterogêneas tanto em tempo de experiência, quanto em tipo de organização, como em 

papel ocupado no processo. 

O questionário foi enviado para cinco especialistas, e tendo resposta de quatro 

destes, com um percentual de retorno de 80%. O perfil dos especialistas selecionados 

para responder o questionário é apresentado a seguir, sendo a definição dos papeis 

ocupados baseada em Silva (2014): 

 Especialista 1 -Possui trinta anos, MBA e atualmente trabalha como 

gerente em uma multinacional privada do ramo de consultoria. Apresenta 

cinco anos de experiência com gestão de processo de negócio, sendo que 

a ultima organização que aplicou conceitos BPM foi uma empresa 

pública federal da administração indireta durante o período de um ano. O 

papel ocupado nessa organização foi de consultor externo. 

 Especialista 2 - Possui cinquenta anos, doutorado e atualmente trabalha 

como professor de uma instituição pública federal de ensino. Apresenta 

dez anos de experiência com gestão de processo de negócio, sendo que a 

última organização que aplicou conceitos BPM foi uma secretaria 

estadual de saúde durante o período de cinco anos. O papel ocupado foi 

de consultor externo. 

 Especialista 3 - Possui cinquenta anos, doutorado e atualmente trabalha 

como professor de uma instituição pública federal de ensino. Apresenta 

vinte e seis anos de experiência com gestão de processo de negócio, 

sendo que a última organização que aplicou conceitos BPM foi a própria 

instituição de ensino que trabalha durante o período de trinta e dois anos. 

O papel ocupado foi de responsável por processo, e, que possuía algum 

determinado grau de responsabilidade. 

 Especialista 4 - Possui cinquenta e quatro anos, doutorado e atualmente 

trabalha como diretor de planejamento de uma instituição pública federal 
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de ensino. Apresenta vinte anos de experiência com gestão de processo 

de negócio, sendo que a última organização que aplicou conceitos BPM 

foi a própria instituição de ensino que trabalha durante o período de onze 

anos. O papel ocupado foi de analista de processo, Responsável em 

identificar, modelar, analisar processos na iniciativa, envolvido com a 

gestão de processo em nível operacional. 

A tabela 11 apresenta o resumo do perfil dos especialistas: 

Tabela 11: Trabalhos selecionados para compilação dos 

 
Fonte: Autor 

 

3.3.2 Planejamento do Questionário 

Uma vez definido o planejamento amostral, a próxima fase é a definição do 

planejamento do questionário, que de acordo com Manzato, Santos (2012) é a etapa em 

que se estabelecem algumas regras básicas, onde o principal é que possua uma lógica 

interna na representação exata dos objetivos e na estrutura de aplicação, tabulação e 

interpretação. 

Para esta pesquisa foi definido que o questionário utilizaria meios digitais, e a 

ferramenta utilizada foi o Google Forms. Algumas das vantagens da utilização deste 

tipo de ferramenta online são: (FALEIROS et al., 2016) 

 Possibilita a melhoria e agilidade do processo de pesquisa; 

 Possibilita um maior alcance do questionário;  

 Diminuição a influência do entrevistador nas respostas; 

 Aumenta a comodidade do respondente, que passa a ter a possibilidade 

de responder no momento e lugar que lhe for mais conveniente; 
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 Diminui o custo com a elaboração de questionários impressos; 

 Permite a obtenção de um banco de dados automático.  

O questionário se inicia com uma pequena apresentação do contexto do trabalho, 

apresentando o tema e o objetivo do mesmo. Em seguida solicitam-se as informações 

gerais do respondente, como idade, formação acadêmica, e situação profissional.  

A próxima parte contempla informações referentes à experiência em BPM dos 

respondentes, como o tempo de vivência no assunto, empresa que aplicou conceitos de 

BPM e o papel ocupado nessa organização. Essas informações visam validar a 

qualificação dos respondentes sobre o assunto abordado. 

Em seguida se iniciam as questões referentes ao tema da dissertação. Nesta 

etapa, o intuito é identificar a percepção sobre em qual nível de maturidade se 

encontram cada um dos FC em iniciativas de BPM encontrados na literatura, 

apresentados na seção 4.2.2, de acordo com a própria experiência profissional dos 

respondentes. 

Esta etapa do questionário se iniciou com a definição de maturidade adotada 

pela pesquisa e a apresentação dos parâmetros definidos para que o respondente possa 

determinar o nível de maturidade de cada FC. Cada um dos FC é seguido de uma breve 

definição como forma de auxiliar o respondente, e a sequência definida de apresentação 

foi por ordem alfabética. 

O formato das respostas é por múltipla escolha, segundo Mattar (1994) apesar da 

elaboração das respostas exigirem maior cuidado em sua preparação, o processo torna 

mais fácil não apenas a aplicação e o processo de análise interpretação dos dados, como 

deixa mais veloz o ato de responder.  

O questionário utilizado nessa pesquisa tem por característica ser um 

questionário fechado, que apesar de ser mais rígido que um questionário aberto, facilita 

a utilização de tratamentos estatísticos, direto, procurando ser claro na resposta 

esperada, e não assistido, limitando a interferência e contaminação por parte do 

aplicador. (NOGUEIRA, 2002) 
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3.3.3 Questionário Teste 

Uma vez elaborada a versão inicial do questionário foi aplicado um questionário 

com um especialista em BPM, selecionado pela facilidade do pesquisador em obter 

contato e receber um feedback pessoal.  

O objetivo foi estimar o tempo de resposta, a objetividade do questionário e a 

claridade dos conceitos de maturidade e das definições dos fatores críticos. Além disso, 

outra intenção também foi ouvir possíveis sugestões que pudessem agregar ao trabalho. 

Após a resposta do questionário teste um contato telefônico foi efetuado para se 

obter o retorno do respondente com suas observações sobre o questionário. Em seguida, 

o questionário foi atualizado conforme as sugestões do especialista consultado e 

retornado para o mesmo para apreciação, não obtendo mais nenhuma crítica ou sugestão 

adicional. 

3.3.4 Aplicação  

A versão final do questionário (Apêndice B) foi enviada por correio eletrônico, 

para cinco especialistas em BPM com experiência na Administração Pública, em 

conjunto com o convite solicitando a divulgação do questionário para amigos ou 

conhecidos capacitados para respondê-lo.  

No total houve quatro respostas. O questionário esteve vigente do dia 

20/09/2017 ao dia 02/10/2017. As informações obtidas estão explicitadas na seção 4.3. 

As etapas da aplicação do questionário estão demonstradas na figura 19. 

 
Figura 19: Etapas da aplicação do questionário 

Fonte: Autor 

` O modelo de questionário aplicado encontra-se no APÊNDICE B. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os resultados alcançados com a 

pesquisa, conforme estabelecida na metodologia apresentada. Inicialmente serão 

apresentados os trabalhos selecionados e a compilação final dos FC em iniciativas BPM 

na administração privada, conforme critérios estabelecidos na seção 3.1. 

Em seguida será demonstrado o retorno do mapeamento sistemático da 

literatura, conforme protocolo de pesquisa apresentado na seção 3.2 deste mesmo 

trabalho. Será realizada uma breve análise dos artigos selecionados e a questão de 

pesquisa definida na seção 3.2.1 será respondida. Posteriormente, serão realizadas 

análises quantitativas e qualitativas em cima das informações obtidas.  

Por último, as conclusões obtidas das análises anteriores foram validadas com 

especialistas em BPM na gestão pública. 

4.1 Compilação dos FC em BPM  

 

4.1.1 Apresentação dos Trabalhos Acadêmicos Selecionados 

 

A fase de compilação dos FC em BPM nas teses e dissertações se iniciou em 

abril de 2017 com a elaboração do planejamento de pesquisa. Ainda no mesmo mês se 

efetivou a mesma no sistema de busca e definiram-se os novos critérios adotados no 

refinamento da pesquisa. 

Dentre os cinquenta artigos identificados na amostra obtida na base de dados da 

Capes, sete foram selecionados para elaboração desta lista final de FC em BPM, 

conforme tabela 12, classificados pela relevância apresentada pelo sistema de busca: 

Tabela 12: Trabalhos selecionados para compilação dos FC 

ID TRABALHOS SELECIONADOS 

T01 
PAIXAO, TATIANE RIBEIRO. A influência dos Fatores Críticos De Sucesso na gestão por processos de negócio BPM' 

11/09/2014 129 f. Mestrado Profissional em SISTEMAS DE GESTÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL 

FLUMINENSE, Niterói Biblioteca Depositária: Biblioteca da Escola de Engenharia e Informática da UFF  

T02 
SILVA, ADILSON DA. Um estudo qualitativo sobre os Fatores Críticos de Sucesso das iniciativas de BPM nas 

empresas' 30/04/2014 73 f. Mestrado Profissional em ENGENHARIA DE SOFTWARE Instituição de Ensino: CENTRO 

DE ESTUDOS E SISTEMAS AVANÇADOS DO RECIFE, Recife Biblioteca Depositária: CESAR EDU  

T03 
FILHO, EMMANUEL FARIAS DA SILVA. Fatores Críticos de Sucesso em Iniciativas de BPM: Um Mapeamento 

Sistemático da Literatura' 21/11/2013 105 f. Mestrado Profissional em CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO Instituição de 

Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, Recife Biblioteca Depositária: Biblioteca Central da UFPE  



72 

 

T04 
LATINI, FERNANDO HORTA. Identificação de Fatores Críticos De Sucesso na adoção de BPM pós-implantação de 

ERP: estudo de casos múltiplos' 24/04/2015 120 f. Mestrado em ADMINISTRAÇÃO Instituição de Ensino: PONTIFÍCIA 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, Belo Horizonte Biblioteca Depositária: www.pucminas.br  

T05 
TORRES, ISAAC DA SILVA. Aplicação da metodologia BPM em uma IFES: proposição de um modelo estendido' 

31/03/2015 106 f. Mestrado em ENGENHARIA DE PRODUÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

RIO GRANDE DO SUL, Porto Alegre Biblioteca Depositária: Escola de Engenharia  

T06 
AZEVEDO, THAIS CRISTINA CHAGAS SANTOS. Business Process Management: a life cycle approach' 12/09/2016 

90 f. Mestrado em ENGENHARIA DE PRODUÇÃO Instituição de Ensino: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA 

DO RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro Biblioteca Depositária: PUC-Rio  

T07 
CUNHA, SHEILA DE LIMA. Analise das melhores práticas em BPM: estudo de casos em organizações hospitalares de 

Natal/RN.' 10/10/2013 undefined f. Mestrado em ADMINISTRAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE DO NORTE, Natal Biblioteca Depositária: undefined  

Fonte: Autor 

 

Dentre os trabalhos selecionados é importante destacar, como apresentado na 

tabela 13, algumas informações sobre essas produções acadêmicas, como o ano de 

publicação e modalidade de pós-graduação de cada uma das pesquisas selecionadas.  

Tabela 13: Informações relevantes sobre trabalhos selecionados para realização da amostra 

 
Fonte: Autor 

 

Nesta etapa do trabalho serão apresentados, de maneira resumida, os trabalhos 

selecionados na compilação dos FC em BPM na iniciativa privada, como forma de 

contextualizar, e demonstrar, os FC foram elencados pelos autores. 

 

T01 - A influência dos fatores críticos de sucesso na Gestão por Processos de 

Negócio - BPM (PAIXÃO, Tatiana Ribeiro, 2014) 

Este trabalho teve o objetivo de identificar os FC em iniciativas BPM, 

independente da origem da organização. Sendo assim, a identificação dos fatores 

críticos, portanto, é uma parte crucial desta pesquisa, pois se relaciona diretamente com 

o objetivo final esperado.  

A determinação dos FC se iniciou com uma revisão de literatura sistematizada e 

estruturada em artigos primários, gerando uma lista de cinquenta e dois FC. 

Posteriormente foi elaborada outra lista de FC junto a um grupo de dezessete 

Especialistas em Gestão por Processos com o objetivo de desenvolver um questionário 
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que envolvesse tanto o aspecto teórico, quanto o prático. Sintetizando as duas listas, 

gerou-se um grupo final de dezesseis FC. 

Por fim, o questionário elaborado com base nesta ultima lista foi aplicado a 

cento e trinta seis 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 projetos de gestão por processos.  

O questionário gerou uma lista final dos dez mais significativos, mas para fins 

desta pesquisa utilizou-se a lista de dezesseis, por ser mais completa e já contemplar 

tanto a parte acadêmica quanto a de especialistas. 

Os 16 FC identificados pela autora estão apresentados na tabela 14: 

Tabela 14: FC em iniciativas BPM levantados por Paixão (2014) 

FC FC levantados por Paixão (2014) 
FC01 Alinhamento entre estratégia e processos 

FC02 Alinhamento entre TI e processos 

FC03 Apoio e comprometimento da alta administração 

FC04 Automação dos processos 

FC05 Comunicação 

FC06 Cultura organizacional 

FC07 
Desempenho sustentável dos processos (manutenção e continuidade da gestão por 

processos na organização) 

FC08 Empowerment na execução dos processos de negócio 

FC09 Envolvimento das pessoas 

FC10 Ferramenta de tecnologia da informação única para a modelagem de processos 

FC11 Gestão de mudanças 

FC12 Medição de desempenho de processos – métricas 

FC13 Metodologia estruturada e adequada para a implementação de iniciativas BPM 

FC14 Orientação para o cliente 

FC15 Percepção do valor e dos benefícios da gestão por processos de negócio 

FC16 Treinamento e capacitação dos envolvidos nos processos e na prática BPM 

Fonte: Autor 

 

T02 - Um estudo qualitativo sobre os Fatores Críticos de Sucesso das 

iniciativas de BPM nas empresas (SILVA, Adilson da, 2014)  

Este trabalho tem como objetivo identificar os FC em iniciativas BPM mais 

presentes na literatura e submete-los a opinião de especialistas, com o objetivo de 
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classificar a importância de cada um desses FC e buscar respostas que fortaleçam o 

entendimento da gestão por processos. 

Os procedimentos utilizados para identificação dos FC em BPM se iniciaram 

com uma revisão de literatura, das quais retornaram trinta e um artigos, desses quais, 

após análise de seus conteúdos, quatro foram escolhidos para a segunda parte da 

pesquisa. 

Após a leitura dos artigos, identificou-se uma lista preliminar com quarenta e um 

FC, que após um refinamento aplicado mediante critérios definidos, dentre os quais 

estão a unificação de fatores semelhantes e a exclusão de ferramentas ou ramos 

específicos como, por exemplo, os da área governamental, restaram vinte e um a serem 

submetidos a opinião de dois especialistas. 

Após a submissão aos especialistas, os mesmos recomendaram a exclusão de 

cinco, por já estarem representados em outros critérios. Sendo assim, a lista final esta 

apresentada na tabela 15: 

Tabela 15: FC em iniciativas BPM levantados por Silva (2014) 

FC FC levantados por SILVA (2014) 
FC17 Alinhamento estratégico 
FC18 Apoio da alta direção 
FC19 Clientes BPM com experiência baixa em ferramentas de TIC 
FC20 Competências da equipe de processos 
FC21 Composição da equipe de processos e os membros da organização 
FC22 Comunicação da equipe de processos e os membros da organização 
FC23 Conhecimento do negócio por parte da equipe que está responsável pelo processo 
FC24 Conscientização da equipe de processos e os membros da organização 
FC25 Cultura da empresa 
FC26 Descontinuidade dos projetos por mudanças na gestão da organização 
FC27 Direcionamento da organização para utilização apenas de software livre 
FC28 Impacto das leis, normas e regulamentações internas na iniciativa de BPM 
FC29 Priorização dos clientes internos para com a iniciativa de BPM 
FC30 Recursos e infraestrutura tecnologia que auxiliam a iniciativa de BPM 
FC31 Remodelagem de processo efetiva 
FC32 Rotatividade de pessoal terceirizado ou contratado 

Fonte: Autor 
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T03 - Fatores Críticos de Sucesso em Iniciativas de BPM: Um Mapeamento 

Sistemático da Literatura (FILHO, Emmanuel Farias da Silva, 2013)  

Esta pesquisa se propõe a identificar os FC em iniciativas por gestão de 

processo, sem delimitar qual tipo de organização seria, e quais as recomendações para o 

gerenciamento dos mesmos. O levantamento desses FC se dará por um mapeamento 

sistemático da literatura, através de artigos primários.  

Após a elaboração do protocolo de pesquisa, iniciou-se a procura por artigos, 

que gerou um total de vinte e três artigos pseudo-relevantes, que depois da aplicação 

dos critérios de inclusão/exclusão se tornaram nove. Além disso, foi feita uma pesquisa 

manual que retornou seis artigos relevantes, dos oito que foram considerados para 

análise. No total, quinze artigos primários foram utilizados para gerar os FC de sucesso 

que serão usados para responder as questões de pesquisa proposta pelo mapeamento 

sistemático em seu protocolo. Os FC são identificados na tabela 16. 

Tabela 16: FC em iniciativas BPM levantados por FILHO (2013) 

FC FC levantados por FILHO (2013) 

FC33 Alinhamento das atividades do projeto 

FC34 Alinhamento das estratégias de negócio 

FC35 Arquitetura do processo 

FC36 Definição dos donos de processos 

FC37 Designação de papéis e responsabilidades para os envolvidos da iniciativa do BPM 

FC38 Falta de recursos financeiros 

FC39 Falta de tempo 

FC40 Gerenciamento de mudanças 

FC41 Gerenciamento organizacional 

FC42 Informatização 

FC43 Liderança (apoio da alta administração) 

FC44 Medição de desempenho 

FC45 Nível de especialização dos funcionários 

FC46 Nível de infraestrutura para automação do processo 

FC47 Nível de investimento em TI 

FC48 Padronização de processos de negócio 

FC49 Pessoas e empowerment 

FC50 Pouco conhecimento de abordagens orientadas a processos 

FC51 Uso de um sistema de melhoria contínua 
Fonte: Autor 
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T04 - Identificação de Fatores Críticos De Sucesso na adoção de BPM pós-

implantação de ERP: estudo de casos múltiplos (LATINI, Fernando Horta, 2015)  

Neste trabalho o autor desenvolve o raciocínio de que a adoção de ERP por parte 

das organizações transforma a gestão integrada e orientada para processos, facilitando a 

implementação de BPM.  

Os fatores críticos em BPM, e também em ERP, foram observados através de 

revisão de literatura, para depois serem sugeridas proposições das duas ferramentas para 

resolução do objetivo do trabalho, que seria a implantação de BPM após a utilização de 

ERP. 

Entretanto, para fins de compilação de FC, o caso específico pós ERP não foi 

considerado interessante, sendo assim, serão avaliados apenas o levantamento inicial de 

iniciativas em BPM, que foram apresentados no capítulo de revisão de literatura.  

Os FC apresentados pelo autor são frutos de uma lista publicada por Santos et al. 

(2012), que foi revisada e ampliada por meio de novas fontes e inclusão de novos FC. A 

lista final está apresentada na tabela 17: 

Tabela 17: FC em iniciativas BPM levantados por LATINI (2015) 

FC FC levantados por LATINI (2015) 

FC52 Alinhamento estratégico 

FC53 Apoio da alta administração / liderança / patrocinador 

FC54 Automação de processos 

FC55 Comunicação e gerenciamento da mudança organizacional 

FC56 Conhecimento dos membros da organização a respeito dos conceitos de BPM 

FC57 Designação de papéis, responsabilidades e donos de processos 

FC58 Entendimento da cultura organizacional 

FC59 Inter funcionalidade, competências e treinamentos da equipe de processos 

FC60 Interações com clientes dos processos 

FC61 Medição e monitoramento da iniciativa 

FC62 Metodologia estruturada de implantação 
Fonte: Autor 

 

T05 - Aplicação da metodologia BPM em uma IFES: proposição de um 

modelo estendido (TORRES, Isaac da Silva, 2015)  

O objetivo deste trabalho é propor um modelo estendido para a 

operacionalização de BPM, observando fatores culturais e interpessoais. Para tal, esta 
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dissertação desenvolveu três artigos procurando explorar cada um desses fatores, 

buscando a proposição do modelo. 

O primeiro artigo explorou a relação entre os pressupostos culturais básicos das 

organizações e as novas tecnologias de gestão. O segundo artigo visou identificar os FC 

em uma iniciativa BPM através da revisão da literatura e observação participante em um 

estudo de caso. No terceiro foi proposto um modelo estendido para operacionalização 

de BPM baseado nos novos FC apresentados no artigo anterior. 

Para a compilação do FC de sucesso que se pretende fazer, foi utilizada a lista de 

FC identificada pelo autor na revisão de literatura do segundo artigo. Não se considerou 

a lista gerada mediante a observação feita pelo estudo de caso por ela acabar gerando 

uma resposta demasiadamente específica e segmentada em um determinado ramo de 

negócio.  

Os FC apresentados pelo autor na revisão literária do artigo em questão estão 

demonstrados na tabela 18: 

Tabela 18: FC em iniciativas BPM levantados por TORRES (2015) 

FC FC levantados por TORRES (2015) 

FC63 Acompanhamento com indicadores de processos 

FC64 Alinhamento com o planejamento estratégico 

FC65 Apoio/atuação da alta gestão 

FC66 Cultura voltada para mudanças 

FC67 Envolvimento da equipe de negócio 

FC68 Metodologia própria e estruturada de implantação  

FC69 Soluções automatizadas 

FC70 Treinamento da equipe de processos 
Fonte: Autor 

 

T06 - Business Process Management: a life cycle approach (AZEVEDO, 

Thais Cristina Chagas Santos, 2016)  

Esta é uma pesquisa, que apresenta os resultados da evolução da gestão dos 

processos logísticos de uma organização privada, contando com a participação de 

membros da academia, profissionais da organização e consultores externos.  

Diversos ciclos de vida de gestão por processos são analisados, um modelo 

conceitual é proposto para orientar a gestão, e alguns FC de gestão são analisados e 
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discutidos. No capítulo de revisão de literatura a autora identifica alguns FC observados 

em sua observação em artigos primários, conforme apresentado na tabela 19: 

Tabela 19: FC em iniciativas BPM levantados por AZEVEDO (2016); 

FC FC levantados por AZEVEDO (2016) 

FC71 Alinhamento estratégico 

FC72 Apoio da alta direção 

FC73 Cliente interno 

FC74 Comunicação 

FC75 Cultura 

FC76 Gestão de projeto 

FC77 Medição de desempenho 

FC78 Metodologia 

FC79 Tecnologia da informação 

FC80 Treinamento e empowerment dos trabalhadores 
Fonte: Autor 

 

T07 - Analise das melhores práticas em BPM: estudo de casos em 

organizações hospitalares de Natal/RN (CUNHA, Sheila de Lima, 2013)  

Neste trabalho a autora pretender entender como são conduzidos os processos 

organizacionais hospitalares pelo prisma das melhores práticas de gestão por processo. 

Para isso identificou-se os fatores críticos e os de maturidade em gestão por processo, 

mapear as práticas utilizadas nas organizações hospitalares e realizar analises entre as 

melhores práticas identificadas e a realizada na gestão dos hospitais. 

A pesquisa das práticas atuais em gestão de processo foi feita em dois hospitais 

particulares da cidade de Natal/RN, e os FC identificados para ajudar nessa análise 

foram obtidos através de revisão bibliográfica, e estão apresentados na tabela 20:  

Tabela 20: FC em iniciativas BPM levantados por CUNHA (2013) 

FC FC levantados por CUNHA (2013) 

FC81 Apoio da alta direção 

FC82 Capacitação de pessoas para BPM 

FC83 Comprometimento do líder do processo 

FC84 Controle e indicadores de processos 

FC85 Cultura da equipe orientada a processos 

FC86 Envolvimento das pessoas que fazem parte do processo 

FC87 Escritório de processos 

FC88 Especialista de BPM 

FC89 Gestão de mudanças 
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FC90 Iniciativas BPM alinhadas ao planejamento estratégico 

FC91 Remodelagem de processos efetiva (desenho e redesenho dos processos) 

FC92 Uso de sistema de informação orientado a processos 
Fonte: Autor 

 

4.1.2 FC compilados e agrupados 

 

Após a leitura das teses e dissertações selecionadas na base de dados da Capes, e 

a identificação dos fatores críticos selecionados em cada desses trabalhos, cabe agora a 

da compilação dos FC em iniciativas BPM, que ocorreram exclusiva ou 

majoritariamente na iniciativa privada.  

Os noventa e dois FC identificados na seção 4.1.1 geraram uma lista final 

contendo vinte e quatro FC que servirão como base de auxílio nas análises e 

comparações a serem realizadas sobre a realidade da Administração Pública em BPM.  

Para alcançar esse resultado iniciou-se um processo de refinamento dos FC 

identificados anteriormente, cujos critérios utilizados foram: 

 Eliminação das duplicatas, excluindo FC que possuíam o mesmo 

significado; 

 Agrupamento de FC que apresentavam conceitos semelhantes, da mesma 

área de atuação ou complementares entre si; 

Os FC compilados que serão apresentados na tabela 21 foram agrupados em 

categorias conforme as definições explicitadas na seção 2.4.1, dos autores Hajiheydari, 

Dabaghkashani (2011). 
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Tabela 21: FC em iniciativa BPM 

 
Fonte: Autor 

 

A seguir apresentam-se os FC identificados conforme as definições dos autores 

apresentados anteriormente: 

Categoria: Estratégia 

 

 Apoio da Alta Direção – Este fator descreve que a participação e o 

comprometimento direto da alta gestão e das lideranças organizacionais nas 

etapas de um processo de implantação de BPM devem ser perceptíveis por todos 

na organização que participam do projeto. O elevado número de mudanças que 

uma iniciativa BPM gera, não apenas na estrutura de processos, mas na cultura 

da organização, leva a necessidade de uma participação ativa da alta gestão. As 

lideranças devem estar atentas para identificar possíveis gargalos de execução e 

o envolvimento ativo da direção auxilia a manter a motivação e o senso de 

unidade dos participantes em todos os níveis. 

 

 Alinhamento Estratégico – As decisões e mudanças que vierem a acontecer com 

a adoção de uma gestão por processos devem estar alinhadas com o 
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planejamento estratégico e objetivos da organização, para que todo o processo 

ocorra de maneira orgânica e sinérgica com o planejamento estratégico 

estabelecido. Sendo assim, os processos devem ser planejados, executados e 

controlados de maneira sinérgica com os rumos da empresa, agregando valor ao 

negócio e estando sempre alinhados com suas prioridades.  

 

Categoria: Pessoas 

 

 Treinamento e Conhecimento – Este fator contempla outros FC que envolvem o 

grau de conhecimento necessário para execução das ações requeridas por uma 

gestão de processo de negócio. Esse nível de conhecimento pode ser 

considerado tanto o já existente, como a competência da equipa de negócio, 

nível de especialização dos funcionários e o conhecimento do negócio por parte 

da equipe responsável por BPM, quanto o futuro, que surgirá com políticas de 

treinamento e capacitação dos colaboradores sobre BPM e suas implicações.  

 

 Motivação – Este FC engloba as medidas necessárias para promover a 

participação e o engajamento do funcionário nas ações necessárias no processo 

de implantação de BPM. São medidas relacionadas ao comportamento das 

pessoas envolvidas e ao grau de autoridade e responsabilidade que a organização 

delega a seus funcionários. Dentre os fatores estão o grau de conscientização e 

envolvimento da equipe e o nível de empoderamento disponibilizado aos 

funcionários na gestão do processo. 

 

 Cultura – Para amenizar os efeitos que as mudanças necessárias para a adoção de 

BPM por parte da organização geram, é necessário que a mesma tenha uma 

cultura organizacional fortalecida, que favoreça esse tipo de processo e que seja 

compreendida e disseminada por todos os envolvidos. Ela precisa estar alinhada 

com as estratégias de negócio e funcionar como um facilitador no projeto BPM. 

 

 Comunicação – Toda o tipo de comunicação e troca de informações entre os 

stakeholders do projeto BPM. Canais efetivos de comunicação 

intraorganizacional facilitam o entendimento e a disseminação das informações 

necessárias para a equipe de processo e permitem que a organização se 

mantenha alinhada com os objetivos organizacionais. 

 

 Orientação para o cliente – As organizações que adotam BPM devem ser 

voltadas para o atendimento das necessidades do cliente. Nesse sentido, a 

reestruturação dos processos e todas as mudanças que venham a ser 

implementadas devem estar orientadas a suprir as demandas e exigências do 

cliente.  

 

 Rotatividade de pessoal terceirizado e contratado – Esse é um FC negativo que 

pode prejudicar a continuidade do projeto BPM, pois um grau de rotatividade 

alto pode levar a mudanças no comprometimento da equipe além de desnivelar o 

grau de conhecimento dos envolvidos. Para isso é importante uma gestão de 

conhecimento fortalecida, que permita que novos entrantes possam se adaptar ao 

projeto já em andamento.  
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Categoria: Otimização e Gerenciamento de Processos 

 

 Metodologia estruturada de implementação - É o estabelecimento e 

formalização, por parte da gestão, das ferramentas, técnicas e procedimentos 

necessários para adoção de BPM por parte da organização, de acordo com sua 

realidade, seus objetivos e do grau de conhecimento e comportamento da equipe 

de trabalho. 

 

 Priorizar Clientes Internos - O foco no cliente interno, o usuário do processo, 

ajuda no fortalecimento do projeto de BPM na organização, aumentando o 

envolvimento dos usuários e o conhecimento do negócio, além de aumentar a 

possibilidade de sucesso do projeto, pois levam em consideração os desejos e 

necessidades daqueles que vão efetivamente ser afetados pelas mudanças. 

 

 Desempenho sustentável dos processos - A constante avaliação e implementação 

de medidas de melhoria contínua são essenciais ao sucesso do projeto BPM, pois 

criam uma estrutura adequada para o desenvolvimento dos processos ao longo 

das atividades da organização, se adaptando e respondendo as mudanças que se 

sentirem necessárias. 

 

 Percepção dos benefícios da gestão de processos de negócio - Os resultados 

gerados pela adoção de BPM devem ser perceptíveis para os envolvidos como 

valiosos no alcance dos objetivos organizacionais. 

 

 Impacto de leis e regulações - É necessária a avaliação do quanto as leis podem 

favorecer, ou prejudicar, o projeto de BPM na organização. Cabe à alta 

administração estar atenta aos processos regulatórios necessários para adoção de 

BPM, não sendo surpreendida por regras ou proibições legais.  

 

Categoria: Gestão do Projeto 

 

 Planejamento, execução e controle do projeto BPM - Esse fator contempla todas 

as atividades que envolvem a implantação do projeto BPM, e como esses 

acontecimentos influenciam positiva ou negativamente na gestão por processo. 

A gestão do projeto engloba o gerenciamento de inúmeros fatores que auxiliam 

no alcance dos objetivos organizacionais, dentre os quais a administração dos 

recursos e do tempo necessário, o alinhamento das atividades do projeto com as 

do resto da administração e avaliação da importância de cada mudança tomada. 

 

 Alocar as pessoas certas no projeto - Para que o projeto BPM seja executado de 

maneira plena, é preciso que as pessoas certas sejam identificadas para 

contribuir com implantação da gestão por processo. A equipe deve possuir 

conhecimentos ou estar disposta a conhecer sobre o assunto e imbuída com o 

desejo de contribuir para o alcance dos objetivos organizacionais.  
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Categoria: Arquitetura de Processo 

 

 Gestão de mudança - A organização deve apresentar uma gestão que minimize 

os impactos que a implementação de BPM gera, através de uma política 

estruturada que tenha como objetivo a preparação das pessoas diretamente 

envolvidas nas atividades, diminuindo a resistência e aumentando o 

envolvimento. O desenvolvimento de uma cultura favorável à mudança é um 

diferencial nesse processo. 

 

 Remodelagem de processo efetiva - A adoção de novos processos deve ser um 

procedimento que seja adotado por toda a organização. Pode parecer atrativo 

implantar mudanças em apenas alguns processos selecionados, porém essa 

limitação pode ser prejudicial na aceitação das mudanças geradas pelo BPM de 

maneira global. Para isso é necessária uma arquitetura de processos bem 

definida que auxilie da remodelagem dos processos que se tornarem necessários. 

 

 Escritório de processos - O escritório de processo é um organismo que sustenta 

metodologicamente e reúne as informações relevantes sobre os processos da 

organização, promovendo a evolução do desenho de processos e avaliando a 

necessidade de novos treinamentos em gestão de processos.  

 

Categoria: Arquitetura de TI 

 

 TI auxiliando BPM - É importante definir qual o nível de investimento em TI 

será necessário para a execução da gestão de processo de negócio e qual grau de 

influência as ferramentas tecnológicas terão na gestão dos processos 

organizacionais. 

 

 Automação dos processos - Nesse fator o investimento em tecnologia na 

organização é utilizado para auxiliar, ou substituir a influência humana na 

execução do processo de negócio. Muitos processos podem funcionar de 

maneira mais eficiente e econômica se forem geridos de maneira automatizada, e 

para isso as ferramentas tecnológicas são fundamentais. Entretanto esse fator 

encontra como principal dificuldade a falta de recursos financeiros, que podem 

impedir tais investimentos. 

 

 Alinhamento entre TI e processos - As políticas de TI devem estar em sintonia 

com os processos de negócio da organização, ajudando não apenas na 

modelagem desses processos, mas também dando suporte, promovendo mais 

flexibilidade na sua execução e auxiliando no alcance dos objetivos 

organizacionais.  

 

 Utilização de software livre - O uso de software livre facilita a adaptação das 

ferramentas tecnológicas aos processos específicos e particularidades de cada 

organização.  
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Categoria: Medição e Padrões 

 

 Controle e medição de desempenho - Utilização de indicadores e métricas para 

medir o desempenho dos processos, fornecendo informações relevantes à gestão 

para a tomada de decisão na organização. 

 

 Padronização do processo de negócio - Processos padronizados oferecem tarefas 

estabelecidas, mensuráveis e que podem obter auxílio de soluções tecnológicas 

adequadas. 

 

 
Com os FC compilados, agrupados e apresentados, é possível realizar algumas 

observações sobre aspectos relevantes para o entendimento da importância de cada um 

dos FC em iniciativas BPM. Como se pode destacar na figura 20, que contém os dez FC 

mais citados, o quesito Treinamento e Conhecimento foi considerado o mais relevante 

para o sucesso das iniciativas (11 vezes), seguido por Motivação (8 vezes) e Apoio da 

Alta Direção (8 vezes). 

 
Figura 20: Dez FC em BPM mais citados na iniciativa privada 

Fonte: Autor 

 

Analisando o agrupamento por categorias de FC de sucesso é possível perceber a 

relevância da categoria Pessoas, considerada a mais significativa na compilação de FC, 

contemplando vinte e nove citações nos trabalhos analisados. A categoria menos 

impactante foi a de Gestão de Projeto, com apenas sete citações. A relevância de cada 

uma das categorias pode ser observada na figura 21. 
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Figura 21: Categorias dos FC em iniciativa privada 

 Fonte: Autor 

 

4.2 FC em iniciativas BPM na Administração Pública - Mapeamento 
Sistemático 

 

Nesta etapa da pesquisa serão apresentados os resultados do Mapeamento 

Sistemático, de acordo com as etapas definidas na metodologia apresentada na seção 

3.2. O MS foi executado de maneira a responder a QP, ou seja, identificar na literatura 

quais os FC em iniciativas de BPM na Administração Pública. 

 

4.2.1 Extração de dados 

 

4.2.1.1 Sistemas de Buscas 

 

A primeira etapa se iniciou com a definição do protocolo de pesquisa, entre os 

meses de novembro e dezembro de 2016. No mês de maio de 2017 ocorreu a 

identificação dos estudos primários relevantes e a leitura dos mesmos, enquanto a 

tabulação e análises dos resultados encontrados ocorreram no mês de junho de 2017. 

As pesquisas nas bases de dados digitais seguiram respectivamente a seguinte 

ordem: Scopus, Science Direct, Web of Sciente, Emerald Insight e IEEE Xplore, sendo a 

ordem estabelecida aleatoriamente. A ferramenta utilizada na tabulação e extração dos 

dados foi o Excel. 

Devido à particularidade de cada sistema de busca, alguns filtros foram 

aplicados em determinadas bases sem que houvesse equivalentes nas outras. Por isso a 
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necessidade desta pesquisa em explicitar o processo de busca em cada uma das bases de 

dados selecionadas, mostrando o caminho que levou a lista final de artigos relevantes. 

 Scopus 

A figura 22 apresenta o fluxo do processo de pesquisa na ferramenta Scopus, 

sendo a primeira linha horizontal as atividades, e a segunda os resultados alcançados. 

 
Figura 22: Busca na base Scopus 

Fonte: Autor 

 

  Science Direct 

A figura 23 demonstra as etapas da busca na ferramenta digital Science Direct. 

A limitação pela palavra “Journal” serviu como refinamento para exclusão de capítulos 

de livro. 

 
Figura 23: Busca na base Science Direct 

Fonte: Autor 

 

 

  Web of Science 

A figura 24 mostra o processo de busca na base de dados Web Of Science. Vale 

ressaltar que não houve necessidade de nenhum filtro inicial para dar um maior 

refinamento a pesquisa. 
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Figura 24: Busca na base Web of Science 

Fonte: Autor 

 

  Emerald Insight  

A figura 25 mostra o processo de busca na base de dados Emerald Insight. 

Também não houve necessidade de um filtro adicional para refinamento da pesquisa. 

 

 
Figura 25: Busca na Base Emerald Insight 

Fonte: Autor 

 

 IEEE Xplore  

A figura 26 mostra o processo de busca na base de dados IEEE Xplore. Nesse 

sistema de busca foi necessário utilizar o refinamento adicional por “Business Process 

Management” como forma de excluir os artigos que envolviam as áreas de Medicina e 

Tecnologia da Informação. 

 

 
Figura 26: Busca na Base IEEE Xplore 

Fonte: Autor 
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Os resultados da pesquisa nos sistemas de busca apresentados anteriormente 

estão resumidos na tabela 21. Nele é possível observar que a base de dados Scopus 

apresentou a melhor aderência à questão de pesquisa, com quase 8% de aproveitamento 

dos textos retornados, seguido pelo sistema IEEE Xpolore, com 0,13% de retorno. A 

pouca produção sobre FC em BPM em organizações públicas fica evidenciada pelo 

baixo índice de retorno, de apenas 0,39%.  

As bases Science Direct, Web of Science e Emerald Insight não retornaram 

nenhum artigo relevante para o trabalho. As bases Web of Science e Scienc Direct 

chegaram a apresentar alguns artigos primários selecionados, mas estes foram excluídos 

com base no critério de exclusão CE03, conforme apresentado na seção 3.2.4. Apesar de 

apresentar ter conseguido gerar artigos primários para esta pesquisa, a ferramenta do 

IEEE Xplore apresenta problemas em sua ferramenta, pois apresentou um número 

extremamente elevado de artigos retornados, com taxa de aproveitamento baixa. 

 
Tabela 22: Aproveitamento sistemas de busca 

 
Fonte: Autor 

 

 

A figura 27 mostra a participação de cada base na realização deste mapeamento 

sistemático, sendo o sistema Scopus o que mais contribuiu, com 70% dos estudos 

primários utilizados. O sistema IEEE Xplore colaborou com os restantes 30%.  

 
Figura 27: Participação dos Sistemas de Busca 

Fonte: Autor 
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4.2.1.2 Estudos Primários Relevantes 

 

Conforme indicado na seção 3.2.6 da metodologia deste mapeamento 

sistemático, segue a tabela 23 apresentando os estudos primários relevantes que foram 

selecionados com o intuito de responder à questão da pesquisa. A ordem de 

identificação dos EP foi feita pela ordem em que foi apresentada pelo sistema de busca. 

 
Tabela 23: Estudos Primários Relevantes 

 
Fonte: Autor 

 

Os estudos primários pseudo-relevantes que não foram selecionados para a 

identificação dos FC estão apresentados no Apêndice A, em tabela similar a apresentada 

na tabela 10, contendo as informações técnicas sobre os EP em questão e as 

correspondentes justificativas pelas quais os mesmos foram excluídos desta pesquisa.  

 

4.2.1.3 Distribuição por ano 

 

A análise da distribuição dos estudos primários por ano de publicação surge 

como uma oportunidade de observar a evolução da produção científica e o interesse 

sobre o assunto em questão. 
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Observando a data de publicação dos estudos primários selecionados para 

realização deste mapeamento sistemático suporta a afirmação de que o interesse em 

BPM se fortaleceu a partir dos anos 2000 (HARMON, 2016), sendo 100% dos EP 

selecionados sendo publicados a partir desta década, se iniciando pelo ano 2007.   

A figura 28 reforça a ideia de que a produção sobre BPM em Administração 

Pública ainda é incipiente, com a distribuição anual não mostrando nenhuma evolução 

significativa no decorrer dos anos.  

 
Figura 28: Participação dos Sistemas de Busca 

Fonte: Autor 

 

4.2.1.4 Número de citações 

 

Com o auxílio da ferramenta Google Scholar foi identificado, na figura 29, o 

número de vezes em que cada artigo foi citado por outros trabalhos acadêmicos, 

mostrando assim o grau de influência e de interesse que cada um dos EP apresenta 

perante aos interessados pelo assunto.  

Dois artigos se destacam dos demais quanto ao número de vezes que foram 

citados, o EP03 e o EP07 apresentam respectivamente 78 e 63 citações em outras 

pesquisas, ressaltando que o artigo EP07 é o mais antigo dentre os selecionados. 

Os artigos EP01, EP05 e EP08 não foram citados por nenhum dos demais 

trabalhos. O artigo EP01 tem apenas um ano de publicação da realização desta pesquisa, 

e os artigos EP05 e EP08 foram observados na realidade de organizações públicas 

brasileiras. 
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Figura 29: Participação dos Sistemas de Busca 

Fonte: Autor 

 

 

Embora a análise das citações seja relevante para comparar os estudos primários 

relacionados para realização desta pesquisa entre si, seria leviano considerar que estes 

são os artigos mais influentes da comunidade acadêmica referentes a iniciativas de BPM 

em organizações públicas, pois seria necessária uma análise mais extensa e minuciosa 

da literatura, não relevante neste trabalho. 

 

4.2.1.5 Publicação 

 

Os locais de publicação dos dez EP selecionados para a realização deste 

mapeamento sistemático se restringiram a Conference Paper, que são artigos públicos 

em congressos científicos, e Journal, que são revistas acadêmicas ou profissionais sobre 

um determinado tema ou área específica.  

 A distribuição dos EP neste MS foi homogênea, sendo 50% para cada tipo de 

publicação, possibilitando ter uma contribuição equilibrada de cada forma apresentada. 

A figura 30 mostra a forma de publicação de cada EP relevante para esta pesquisa. 

 
Figura 30: Tipo de Publicaçãoa 

Fonte: Autor 
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4.2.2 Apresentação dos Estudos Primários 

 

Nesta etapa da pesquisa serão apresentados os estudos primários utilizados para 

obter as informações necessárias para se obter uma resposta adequada a questão de 

pesquisa, apresentada na metodologia na seção 3.2.1. 

Os artigos selecionados, que já foram introduzidos na tabela 23, serão 

apresentados individualmente nesta seção, contendo uma compreensão geral dos 

assuntos abordados pelos mesmos, gerando um contexto referente às organizações 

públicas que abordaram e indicando quais os FC observáveis em sua leitura crítica.  

Os fatores críticos em iniciativas de BPM em organizações públicas verificados 

nestes EP serão identificados pela sigla FCP, como forma de diferenciar dos FC na 

iniciativa privada.  

 

EP01 - Business Process Management (BPM) and e-Government: An 

Experience at University of Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) 

(HERNÁNDEZ-BOLAÑOS, Pablo; RODRÍGUEZ-DÍAZ, Jorge; 2016)  

Neste artigo os autores mostram como implementar os componentes de BPM 

com sucesso através de um modelo de dupla abordagem: direta e indireta. A abordagem 

direta busca a resolução de um problema específico, enquanto a indireta visa adotar 

BPM como forma de dar suporte ao objetivo principal. A organização deve então 

identificar alguns FC, e a adoção de BPM deve ser baseada em critérios elaborados para 

aplicação desses fatores como forma de alcançar seus objetivos. Este artigo foi 

desenvolvido através de um estudo de caso em uma universidade pública espanhola. 

O objetivo direto do modelo apresentado pelo autor é a melhora contínua dos 

serviços administrativos e acadêmicos da universidade estabelecendo as condições que 

possibilitaram a identificação dos FC, com a posterior implementação de BPM, através 

de quatro ciclos contínuos anuais de observação e análise das necessidades de melhoria 

organizacional. 

Alguns critérios baseados na obra “Os dez princípios de BPM” (Vom Brocke, et 

al. 2014) foram definidos como os FC necessários para a implementação de BPM nesta 

organização pública, e seus resultados foram estudados e validados pelo estudo de caso. 

Os fatores críticos definidos no estudo primário estão apresentados na tabela 24: 
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Tabela 24: FC em BPM em organizações públicas levantados por HERNÁNDEZ-BOLAÑOS; 

RODRÍGUEZ-DÍAZ (2016); traduzidos pelo autor. 

FC FC levantados por HERNÁNDEZ-BOLAÑOS; RODRÍGUEZ-DÍAZ (2016) 

FCP01 Planejar a melhoria dos processos 

FCP02 Alinhamento entre estratégia e processo de negócios 

FCP03 Arquitetura de processos de negócios 

FCP04 Funções e responsabilidades dos processos 

FCP05 Design e modelagem de processos 

FCP06 Implementação e execução de processos 

FCP07 Desenvolvimento de TI para suporte de modelagem de processos 

FCP08 Desenvolvimento de TI para suporte da implementação e execução de processos 

FCP09 Processos de ensino e aprendizagem 
Fonte: Autor 

 

EP02 - Critical success factors for different stages of business process 

management adoption – a case study (BUH, Brina; KOVAČIČ, Andrej; INDIHAR 

ŠTEMBERGER, Mojca; 2015)  

O autor afirma que muitos artigos identificam os FC em iniciativas de BPM de 

maneira genérica, entretanto, é importante observar que as diferentes fases do processo 

de implementação de BPM são mais suscetíveis a alguns FC do que outros.  

Este trabalho faz um estudo de caso em uma empresa pública eslovena para 

identificar as etapas do processo de implementação de BPM nessa organização, e o FC 

para cada uma dessas etapas, que aqui foram consolidadas. 

A tabela 25 apresenta estes FC: 

Tabela 25: FC em BPM em organizações públicas levantados por BUH; KOVAČIČ; INDIHAR 

ŠTEMBERGER (2015); traduzidos pelo autor. 

FC FC levantados por BUH; KOVAČIČ; INDIHAR ŠTEMBERGER (2015) 

FCP10 Empowerment de funcionários 

FCP11 Foco no cliente 

FCP12 Abertura à mudanças 

FCP13 Envolvimento e apoio total da alta administração 

FCP14 Líder do projeto 

FCP15 Senso de urgência (necessidade de mudança) 

FCP16 Planejamento e objetivos definidos no projeto BPM 

FCP17 Orientação profissional de consultores externos 

FCP18 Envolvimento e apoio total da alta administração 

FCP19 Comunicação 

FCP20 Identificar indicadores de desempenho  

FCP21 Funcionários educados, treinados e motivados 
Fonte: Autor 
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EP03 - A grey-based DEMATEL model for evaluating business process 

management critical success factors (BAI, Chunguang; SARKIS, Joseph; 2015)  

 A maioria dos trabalhos de identificação de FC apresenta resultados qualitativos 

sobre a importância destes para a implantação de BPM. Este trabalho tem por objetivo 

aplicar uma metodologia que permitirá a análise quantitativa desses FC, estruturando o 

nível de influência desses fatores.  

Os FC foram identificados através de revisão de literatura, e a metodologia 

aplicada nele foi feita baseada na realidade de três grandes organizações chinesas. Uma 

das empresas é uma fusão de três empresas estatais em uma grande organização única. 

Quanto às outras duas, não houve indicação por parte do autor se eram públicas ou 

privadas. O parecer das empresas é de que esses FC encontrados na literatura 

correspondem à realidade das organizações, e estão apresentados na tabela 26. 

 
Tabela 26: FC em BPM em organizações públicas levantados por BAI; SARKIS (2013); traduzidos pelo 

autor. 

FC FC levantados por BAI; SARKIS (2013) 

FCP22 Alinhamento estratégico 

FCP23 Gestão de Projeto 

FCP24 Tecnologia da Informação 

FCP25 Medição de desempenho 

FCP26 Ambiente colaborativo 

FCP27 Apoio da alta administração 

FCP28 Foco no usuário (cliente interno) 

FCP29 Cultura Organizacional 
Fonte: Autor 

 

 

EP04 - Critical success factors for ERP systems implementation in public 

administration (ZIEMBA, Ewa; OBŁĄK, Iwona; 2013)  

 Os princípios de BPM são uma realidade na Administração Pública. A 

implementação da gestão por processo significa a melhora dos procedimentos internos e 

serviços públicos prestados, e a adoção dessa visão sempre requer suporte de sistemas e 

tecnologias de informática. Nesse sentindo, os sistemas de Enterprise Resources 

Planning (ERP) incorporam e integram tanto as melhores práticas de processo de 

negócio quanto às de TI, resultando em uma redução de custos e aumento da 

produtividade e da qualidade dos serviços prestados. 
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Sendo assim, esse artigo analisa os FC necessários para implantação de um sistema de 

ERP que dará suporte na gestão por processo de negócio na Administração Pública. 

Embora existam trabalhos tratando sobre esse assunto, a grande maioria dos ERP são 

desenhados para o setor privado, e a adoção por parte de uma organização pública 

requer certas particularidades.  

Os fatores críticos identificados na tabela 27 são sobre a implementação de um sistema 

de ERP para dar subsídio no governo polonês. Foram excluídos desta análise seis FC 

focados no desenvolvimento da ferramenta do que na interação com BPM da 

organização, tendo uma abordagem mais técnica. 

 

Tabela 27: FC em BPM em organizações públicas levantados por ZIEMBA; OBŁĄK (2013); 

traduzidos pelo autor. 

FC FC levantados por ZIEMBA; OBŁĄK (2013) 

FCP30 Especificações requeridas pelos processos bem definidas 

FCP31 Cronograma realista e cronologicamente organizado 

FCP32 Objetivos claros da implementação do sistema ERP 

FCP33 Informações pertinentes aos processos 

FCP34 Processos governamentais identificados 

FCP35 Reengenharia de processos governamentais 

FCP36 Apoio da alta administração 

FCP37 Identificação clara de funções e responsabilidades 

FCP38 Gestão da mudança 

FCP39 Gerenciamento de riscos 

FCP40 Envolvimento usuários finais do sistema ERP 

FCP41 Comunicação interdepartamental 

FCP42 Uso da metodologia comprovada de gerenciamento de projetos 

FCP43 Monitoramento e controle efetivos 
Fonte: Autor 

 

 

 

EP05 - Critical success factors of BPM initiatives in Brazilian public 

organizations (SANTOS, Hígor M. et al; 2012)  

 Esta pesquisa procura observar iniciativas de BPM que estão sendo conduzidas 

por organizações públicas brasileiras com o objetivo de identificar os FC nesses 

projetos. Para alcançar este objetivo se desenvolveu uma metodologia em duas etapas, 

sendo a primeira partindo da premissa que existem FC exclusivos da Administração 
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Pública, identificados através de entrevistas e grupos focais com funcionários de quatro 

organizações públicas brasileiras.  

 Os resultados levaram a uma pesquisa ainda mais profunda, com a segunda etapa 

buscando identificar, também com entrevistas, quais os FC em iniciativas BPM em 

Organizações Públicas, levando em consideração que poderia haver fatores além dos 

que citados na primeira etapa. Três organizações da Administração Pública brasileira 

participaram, pertencentes da esfera municipal, estadual e federal, sendo que apenas 

uma participou das duas etapas. 

 Os FC observados pelos pesquisadores estão apresentados na tabela 28: 

Tabela 28: FC em BPM em organizações públicas levantados por SANTOS et al. (2012); traduzidos pelo 

autor. 

FC FC levantados por SANTOS et al. (2012) 

FCP44 Percepção dos benefícios e desafios de BPM 

FCP45 Equipe BPM composta por pessoal interno 

FCP46 Burocracia e cultura do setor público 

FCP47 Comunicação entre equipe de processo e equipe organizacional 

FCP48 Competências da equipe de BPM (conhecimento, experiências e habilidades) 

FCP49 Grau de relevância dada pelos clientes internos à iniciativa BPM 

FCP50 Experiência de membros organizacionais com ferramentas tecnológicas 

FCP51 Familiaridade com conceitos BPM dos colaboradores  

FCP52 Impacto do Governo 

FCP53 Impacto das leis ou regras internas na iniciativa BPM 

FCP54 Recursos e infraestrutura tecnológica que apoiam a iniciativa BPM 

FCP55 Apoio da alta administração 

FCP56 Rotatividade dos terceirizados (levam o conhecimento quando saem) 

FCP57 Incerteza de clientes internos devido ao fracasso de projetos anteriores (desmotivação) 
Fonte: Autor 

 

 

EP06 - Analysis and improvement of the process of economic, social, and 

environmental impact assessment of technologies from Embrapa Pecuária Sudeste 

(BERNARDI, Alberto Carlos de Campos et al.; 2010)  

 A Embrapa é uma empresa pública brasileira que pratica a gestão por processos, 

por isso, esta pesquisa observa um processo específico desta organização, destacando-o 

e propondo melhorias na sua execução que estejam em conformidade com a estrutura de 

processos da organização como um todo. Para auxiliar as unidades na gestão por 

processos, a empresa instituiu a metodologia PDCA como forma de analisar e implantar 
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melhorias que possibilitam a equipe envolvida uma visão mais integradas dos processos 

da organização. 

 A pesquisa não destacou os FC na implementação dessa metodologia de gestão 

de processos, mas é possível identificar alguns na leitura do artigo, apresentados na 

tabela 29: 

Tabela 29: FC em BPM em organizações públicas levantados por BERNARDI et al. (2010). 

FC FC levantados por BERNARDI et al.(2010) 

FCP58 Treinamento 

FCP59 Participação da equipe de análise de processo nas decisões sobre a gestão por processo 

FCP60 Envolvimento do cliente interno 

FCP61 Conhecimento do Processo em destaque 

FCP62 Aplicação de metodologia de análise e melhoria do processo 

FCP63 Comprometimento da alta direção 

FCP64 Software (livre) de base de dados para auxiliar na gestão 

FCP65 Acompanhamento e controle do processo 
Fonte: Autor 

 

 

EP07 - The role and impact of business process management in enterprise 

systems implementation (AL-MUDIMIGH, Abdullah S.; 2007)  

 Este artigo tem como objetivo investigar o papel e o impacto da gestão de 

processos de negócios na adoção de softwares de sistemas organizacionais. Inicialmente 

realizou-se uma revisão de literatura para identificar os FC na implementação desses 

sistemas organizacionais. De posse dessas informações o autor realizou um estudo de 

caso em seis empresas da Arábia Saudita para analisar a importância de BPM no 

sucesso desses sistemas. Dentre as seis organizações, duas são públicas e uma apenas 

recentemente abriu 50% de suas ações no mercado.  

 Os FC identificados nesses artigos, e apresentados na tabela 30 se referem a 

estas organizações: 

Tabela 30: FC em BPM em organizações públicas levantados por AL-MUDIMIGH (2007), traduzidos 

pelo autor. 

FC FC levantados por AL-MUDIMIGH (2007) 

FCP66 Comprometimento da alta gerência 

FCP67 BPR - Business Process Reengineering 

FCP68 Capacidade de Mudança Organizacional 

FCP69 Medição de desempenho  

FCP70 Definição de um Líder do Projeto (área ou pessoa responsável) 

FCP71 Comunicação 
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FCP72 Relacionamento de confiança entre membros do projeto 

FCP73 Treinamento 

FCP74 Consultoria Externa 
Fonte: Autor 

 

 

EP08 - Project Management suported by Business Process Management 

(DO CARMO, Welkey Costa; ALBUQUERQUE, Adriano Bessa; 2014)  

 O objetivo de estudo deste artigo é avaliar a viabilidade da aplicação da 

automação dos processos da área de gestão de projetos usando BPMS, para saber se 

conceitos de BPM aumentariam a produtividade de um escritório de processos. A 

pesquisa foi realizada através de um estudo de caso em uma organização pública do 

sistema judiciário do Ceará. 

 Embora os FC não estejam claramente destacados, a partir da leitura é possível 

identificar alguns dos fatores relacionados a BPM que podem mais influenciar na 

produtividade da área de gestão de projetos. Esses FC, apresentados na tabela 31 são: 

Tabela 31: FC em BPM em organizações públicas levantados por ALBUQUERQUE (2014). 

FC FC levantados por DO CARMO; ALBUQUERQUE (2014) 

FCP75 Monitoramento e Controle do processo 

FCP76 Conhecimento dos envolvidos sobre práticas BPM 

FCP77 Automatização dos Processos 

FCP78 Comunicação 

FCP79 Gestão de Projetos  

FCP80 Equipes de projeto 

FCP81 Sistemas de TI (BPMS)  
 Fonte: Autor 

 

 

EP09 - A Business Process Management Infrastructure of Ertan 

Hydropower Company (GAO, Tian-peng; 2009)  

 Este artigo discute a necessidade e viabilidade da adoção de BPM por parte de 

uma hidrelétrica, apresentando uma modelo estrutural de BPM para esse tipo específico 

de organização. A hidrelétrica em questão é chinesa, e controlada em conjunto por duas 

empresas de capital público do governo local. Os FC nessa iniciativa de BPM proposta 

pelo autor não estão destacados, mas através da leitura e análise dos artigos os seguintes 

foram identificados e apresentados na tabela 32: 
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Tabela 32: FC em BPM em organizações públicas levantados por GAO (2009). 

FC FC levantados por GAO (2009) 

FCP82 Alinhamento Estratégico 

FCP83 Rapidez para responder às mudanças 

FCP84 Entendimento dos processos 

FCP85 Suporte alta gerencia 

FCP86 Suporte TI 

FCP87 Comunicação com outras empresas da cadeia 

FCP88 Automação dos processos 

FCP89 Órgão responsável por gerenciar processos 
Fonte: Autor 

 

EP10 - Towards a Business Process Management Governance approach 

using process model templates and flexibility (ILAHI, Latifa et al.; 2016)  

 Existe uma grande dificuldade de gerenciar os processos de negócio quando uma 

organização possui mais de uma unidade com processos que variam de um original, mas 

distintos entre si. Por isso, essa variação de um mesmo processo de negócio dificulta a 

gestão da organização.  

 Este artigo apresenta uma nova abordagem para a governança e a melhoria 

contínua dos modelos de processos para essas organizações, minimizando os problemas 

de organizações que perdem tempo excessivo gerenciando processos similares, mas 

com alto grau de particularidades, diminuindo a dificuldades das unidades 

organizacionais que querem melhorar seus processos sem seguir uma regra geral 

padronizada que não atenda suas especificidades.  

 Essa abordagem aplica técnicas específicas nas etapas de um ciclo BPM 

genérico, promovendo mudanças nesses processos variantes de um original, ajustando-

os ao modelo original da organização sem perder a individualidade.  

 Esse modelo também permite melhorias ao processo principal, visto que se a 

mesma mudança for feita em diversos processos variantes pode significar a necessidade 

da revisão do original. Esse modelo é validado em um estudo de caso em um processo 

de assistência domiciliar em saúde de dois centros públicos de saúde de Portugal.  

Apesar de o artigo de não ter tido o foco de identificar os FC, foi possível observar 

alguns na elaboração do novo modelo e no estudo de caso, conforme visto na tabela 33. 
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Tabela 33: FC em BPM em organizações públicas levantados por ILAHI et al. (2009) 

FC FC levantados por ILAHI et al. (2009) 

FCP90 Flexibilidade 

FCP91 Medição e Métricas 

FCP92 Envolvimento dos funcionários 

FCP93 Conhecimento dos processos da organização 
Fonte: Autor 

 

 

4.2.3 Análise de Resultados 

 

Uma vez feita a apresentação dos EP utilizados para identificar os FC, nesta 

etapa da pesquisa serão expostas a compilação e categorização dos FC em iniciativas de 

BPM em organizações públicas e as evidências e conclusões obtidas a partir da leitura 

critica dos artigos. 

A leitura dos EP tornou possível detectar noventa e três FC, envolvendo diversos 

casos de organizações públicas, da administração direta e indireta, que foram 

compilados em um grupo final de trinta FC. 

 Os critérios utilizados no refinamento dos FC apresentados na seção anterior 

são semelhantes ao utilizado na seção 4.1.3, mantendo os mesmos parâmetros na 

elaboração das listas finais de FC, permitindo assim que sejam feitas comparações entre 

ambas.  

Os FC identificados na tabela 34 também foram categorizados conforme as 

definições explicitadas na seção 2.4.1, dos autores Hajiheydari, Dabaghkashani (2011). 
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Tabela 34: FC em iniciativa BPM  

 

Fonte: Autor 

 

Como consequência do mapeamento sistemático, alguns FC identificáveis em 

iniciativas de BPM em organizações públicas não haviam sido observáveis na 

compilação anterior, feita através de casos majoritariamente da iniciativa privada. Sendo 

assim, a seguir será realizado um complemento aos FC já explicitados na seção 4.1.1: 

Categoria: Estratégia 

 

 Impacto da Atuação Governamental – Este fator exerce um impacto 

essencialmente político, pois os interesses da economia, e por consequência, de 

algumas organizações públicas pode variar substancialmente conforme o tipo de 

gestão exercida na esfera governamental. Dependendo de interesses, influências 

ou ideologias políticas diferentes, projetos podem ser descontinuados enquanto 
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outros podem ser iniciados. Essa instabilidade pode causar um sentimento de 

resistência pelos usuários internos. 

 

 Gestão da Cadeia de Suprimentos – É necessário para uma organização ter uma 

comunicação eficiente com outras organizações na sua cadeia de suprimento, 

seja em direção ao fornecedor, seja em direção ao cliente final, pois a maneira 

pela qual a organização gerencia sua rede de relacionamentos pode afetar sua 

estrutura de processos. A utilização de BPM em uma cadeia de suprimentos 

promove uma melhor medição de desempenho na execução de suas atividades, 

através de uma definição exata dos processos necessários para promover a 

integração eficaz entre todas as partes envolvidas. 

 

Categoria: Otimização e Gerenciamento de Processos 

 

 Entendimento dos Processos nas Organizações Públicas - Este é um fator 

negativo na tentativa de implantar BP, pois é importante que os membros 

estejam cientes das leis, regras e organização interna se sobrepõem ao desejo de 

inovar e implementar mudanças no processo de uma organização pública.  Levar 

esses fatores em consideração aumenta a compreensão do estado da organização, 

aumentando a possibilidade de uma gestão de processos mais eficiente. 

 

 Ambiente Colaborativo - Os funcionários trabalhando em conjunto através dos 

departamentos de uma organização é uma medida eficaz que requer 

comunicação e colaboração interfuncional. Ter uma equipe trabalhando em 

consenso facilita a compreensão geral dos objetivos da organização da 

organização durante todas as etapas da implementação de BPM. 

 

 Reengenharia dos Processos - Significa repensar e redesenhar de maneira radical 

a estrutura de processo de negócio da organização para obter melhorias críticas 

de desempenho. Esse conceito pode ser aplicado pode servir para melhor os 

resultados da Administração Pública, seja direta ou indireta.  

 

 Consultoria Externa - Quando a organização reconhece que não tem o 

conhecimento nem a capacidade necessária para adotar BPM por conta própria, 

a presença de consultoria externa se tornou essencial. Os consultores fornecem a 

metodologia adequada e assistência necessária para a realização do projeto, 

evitando problemas como a avaliação errada dos processos e diminui a 

resistência dos funcionários.  

 
Categoria: Gestão do Projeto 

 

 Gerenciamento de Risco - A gestão do risco é importante, pois as mudanças 

geradas pela adoção de um projeto BPM por parte da organização aumentam o 

risco de falha e problemas. A atenção da gestão voltada para esses potenciais 

problemas pode minimizar qualquer tipo de prejuízo e permitir uma ação 

preventiva.  
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Categoria: Arquitetura de Processo 

 

 Arquitetura de Processos de Negócios - Um sistema de processos bem definido 

possibilita à organização os meios para promover a automação dos processos de 

negócio. Com a arquitetura definida, é possível planejar os passos necessários 

para atingir os objetivos estratégicos da organização através da organização de 

seus processos.  

 

Observando a tabela 34 é possível apontar os fatores críticos mais relevantes em 

iniciativas de BPM em organizações públicas. A figura 31 apresenta os dez FC mais 

citados que foram observados pelo mapeamento sistemático. 

 
Figura 31: Dez FC mais citados para organizações públicas 

Fonte: Autor 

 

Treinamento e conhecimento, apoio da alta administração, com nove citações 

cada, e motivação, com oito citações, são os três FC mais citados. Vale destacar que os 

três FC mais relevantes para iniciativa privada são os mesmos também citados para a 

Administração Pública, alterando apenas quantidade de cita cada um. Sendo assim, é 

possível identificar que estes fatores são os mais significativos para uma iniciativa de 

BPM de uma maneira geral, independentemente do tipo de organização. A figura 32 

destaca os três primeiros para cada tipo de organização.  
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Figura 32: Comparativo entre os três FC mais citados por tipo de organização. 

Fonte: Autor 

 

 

O FC considerado mais significativo para uma iniciativa BPM foi Treinamento e 

Conhecimento. Esse fator contempla os conhecimentos atuais e futuros necessários para 

que a iniciativa BPM seja considerada um sucesso. De acordo com o EP05, é 

observável que a grande maioria das pessoas envolvidas nessas iniciativas não haviam 

recebido o treinamento apropriado para que obtivessem conceitos e práticas necessários, 

especialmente os clientes internos. A sensação comum era de que a organização 

planejava algo que a beneficiaria, mas sem a exata noção do tamanho do impacto 

causado por estas mudanças.  

EP07 afirma que normalmente os custos com treinamento normalmente são 

subestimados, e muitas vezes podem ultrapassar o orçamento inicial. Entretanto, como 

descrito por EP02 e EP06, para que as organizações possam implementar o modelo 

BPM proposto de forma eficiente, os cursos e treinamentos para os funcionários são 

essenciais.  

 Apoio da alta direção e motivação são os outros dois fatores mais citados, 

e que de certa forma se relacionam. O apoio da alta direção foi citado por oito dos dez 

EP selecionados, e como é apresentado por EP03, a alta administração deve estar 

completamente comprometida e envolvida no projeto BPM, dando suporte nas decisões 

tomadas pela equipe responsável pela gestão por processo e resolvendo eventuais 

conflitos. Além disso, devem prover os recursos necessários para implantação da 
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iniciativa e promover um relacionamento claro com seus funcionários para motivar o 

movimento de mudança.  

Uma das formas de motivar a equipe para realização das atividades necessárias 

para essa iniciativa é promover o envolvimento dos funcionários, como feito no EP10, 

dando mais profundidade aos processos e responsabilidade aos funcionários, como 

citado em diversos EP.  

Além disso, é importante observar que apenas dois FC surgiram no mapeamento 

sistemático tratando exclusivamente sobre a realidade das organizações públicas, com 

um total de cinco citações e aproximadamente 5,38% do total dos FC identificados para 

iniciativas de BPM em organizações públicas. Esse fato pode indicar que, talvez, as 

particularidades da Administração Pública tenham um impacto menor na adoção de 

BPM por parte dessas organizações do que o que poderia ser esperado.  

O impacto das categorias na Administração Pública apresenta apenas uma 

grande diferença em relação à iniciativa privada. Enquanto para ambas a categoria 

pessoas apresenta maior influência, para as organizações públicas a categoria 

otimização e gerenciamento de processos se destaca como a segunda mais significativa, 

com dezoito citações e 19% de participação total. A figura 33 apresenta a distribuição 

das categorias. 

 
Figura 33: Categorias dos FC em iniciativa privada 

Fonte: Autor 
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Na figura 34 é possível identificar a diferença entre cada tipo de organização, 

mostrando o impacto de cada categoria na iniciativa privada e na Administração 

Pública. A categoria de gerenciamento de processos mostrou maior impacto na 

Administração Pública, fato que pode ser justificado pela complexidade na gestão dos 

processos, a dificuldade de promover mudanças estruturas e a leis e regulações 

inibidoras. 

 
Figura 34: Comparativo entre os três FC mais citados por tipo de organização. 

 

Na Administração Pública sua importância do gerenciamento de pessoas é 

crucial por lidar com um sistema de estabilidade funcional que pode gerar resistência a 

mudanças, desmotivação e falta de percepção dos benefícios que BPM podem gerar. A 

gestão de pessoas então é um fator crítico decisivo para o sucesso de uma iniciativa de 

gerenciamento de processos.  

Além disso, a categoria arquitetura de TI teve significativa importância em 

ambos os tipos de organização pelo fato de uma grande parte dos estudos de casos 

abordados pelos estudos primários abordarem a implementação de BPMS, sistemas de 

informação voltados para gestão BPM. 

4.3 Maturidade dos FC segundo especialistas 

 

Nesta etapa da pesquisa serão apresentados e analisados os resultados do 

questionário aplicado para os especialistas, considerando a perspectiva destes sobre o 
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nível de maturidade que se encontra cada um dos trinta FC em BPM na Administração 

Pública identificados no mapeamento sistemático da literatura. 

Como medida do nível de maturidade dos FC foi elaborada uma adaptação do 

dos estágios evolutivos de um modelo de maturidade de processo, o BPMMM 

introduzido por Rosemann et al. (2004) e apresentado na seção 2.2.2 deste trabalho.  

Os níveis de maturidade são designados em uma escala crescente de 1 a 5, 

correspondendo ao estágio evolutivo alcançado por cada FC na Administração Pública. 

Cada nível compreende um estágio que, uma vez satisfeito, leva ao nível subsequente. A 

figura 35 mostra as etapas evolutivas de cada nível de maturidade dos FC. 

 
Figura 35: Estágios evolutivos do nível de maturidade de FC 

Fonte: Autor 

 

Foi apresentada para os especialistas uma pequena explicação sobre cada nível 

de maturidade, definidas a seguir: 

 Nível de Maturidade 1 (Inicial/Informal) - Prática não estabelecida, 

planejamento ineficiente, postura reativa e intuitiva. 

 Nível de Maturidade 2 (Repetitivo/Organizado) - FC passam a ser reconhecidos 

pela organização, tendo mais pessoas diretamente envolvidas e impactadas. 

 Nível de Maturidade 3 (Padronizado/Definido) - As práticas são bem 

caracterizadas, compreendidas e definidas como procedimentos e padrões.  
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 Nível de Maturidade 4 (Gerenciado) - Nesse estágio os FC são quantitativamente 

gerenciáveis, e utilizados como ferramentas de suporte da gestão. 

 Nível de Maturidade 5 (Otimizado) - Práticas em permanente ação de melhoria 

contínua, orientada para os objetivos estratégicos. 

A tabulação da resposta dos especialistas esta apresentada na tabela 35: 

Tabela 35: Nível de Maturidade dos FC 

 
Fonte: Autor 

 

 

Analisando a tabela 35, é possível observar que os FC em BPM na 

Administração Pública, segundo a visão dos especialistas entrevistados, estão 
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posicionados entre os níveis de maturidade 2 e 3, com quarenta e quarenta e um votos 

respectivamente, o que pode indicar um período de transição entre as duas etapas. A 

representação gráfica do nível de maturidade dos FC em BPM na Administração 

Pública, identificada no questionário, está apresentada na figura 36. 

 
Figura 36: Nível de Maturidade dos FC em BPM na Administração Pública 

Fonte: Autor 

 

Dentre os FC, apenas o fator “Apoio da Alta Administração” gerou consenso 

entre os quatro especialistas, classificando-o no nível de maturidade quatro 

(gerenciado). Os fatores “Alinhamento Estratégico” e “Utilização de Software Livre” 

foram os únicos que geraram total discordância.  

Comparando as respostas dos especialistas podem-se definir escalas sobre o grau 

de concordância/divergência entre eles ao avaliar cada FC. As escalas serão definidas 

como: 

 Escala A - Quatro especialistas definiram o mesmo nível de maturidade, 

100% de concordância.  

 Escala B - Maioria absoluta, apenas um especialista discordou da escolha 

dos outros três, 75%/25% de concordância. 

 Escala C - Opiniões divididas, duas duplas de especialistas concordam 

entre si, 50%/50% de concordância. 

 Escala D - Maioria não absoluta, dois especialistas concordaram, 

enquanto os outros dois escolheram níveis de maturidade diferentes, 

50%/25%/25% de concordância. 

 Escala E - Todos os quatro especialistas discordaram entre si, 

representando uma escala de 25% para cada resposta. 
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 A distribuição das escalas no questionário é representada na figura 37: 

 
Figura 37: Distribuição das respostas dos especialistas. 

Fonte: Autor 

 

Analisando as escalas de B, C e D, em que os especialistas tanto concordaram 

quanto discordaram entre suas respostas, é importante observar que em apenas cinco 

dos vinte e sete FC destas escalas a discordância não ocorreu em fatores subsequentes, 

apresentando intervalos entre os níveis de maturidade selecionados. Esse fato corrobora 

com a observação de que o questionário pode indicar a existência de um período de 

transição na Administração Pública conforme a opinião dos especialistas.  

Na análise da maturidade dos FC por categoria vale a pena ressalta que estas não 

apresentam um numero de respostas, no somatório individual, semelhante pois algumas 

categorias possuem mais FC incluídos nelas que outras. A Tabela 36 apresenta as 

respostas dos especialistas agrupadas nas categorias. A pontuação consiste na soma dos 

votos dos especialistas em cada FC: 

Tabela 36: Nível de Maturidade dos FC por categoria 

 
Fonte: Autor 

 

A categoria “Estratégia” destaca-se por possuir a maioria das respostas dos 

especialistas no Nível de Maturidade quatro, além de possuir respostas nos níveis três 
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(4) e cinco (2). Esse perfil permite qualificar a categoria Estratégia como posicionada no 

nível de maturidade quatro, considerando como critério o nível de maior indicação por 

parte dos especialistas. 

. Apesar de estar posicionada no nível de maturidade três, a categoria 

“Gerenciamento de Processos” possui mais indicações no nível de maturidade quatro 

que a categoria “Estratégia”, entretanto, um dos fatores que justificam é que aquela 

categoria engloba mais fatores críticos que esta.  

Os fatores da categoria “Pessoas”, “Arquitetura de Processos” e “Arquitetura de 

TI” estão no nível de maturidade dois, sendo as categorias posicionadas nos níveis de 

maturidade mais baixos. A categoria “Medição e Padrões” está dividida entre os níveis 

de maturidade dois e três.  

O posicionamento dos FC em BPM entre os níveis de maturidade dois e três 

indica que os FC identificados no mapeamento sistemático ainda estão se consolidando 

na Administração Pública, levando a necessidade de fortalecer ainda mais os conceitos 

de BPM nas organizações.  

O posicionamento da categoria “Alta Administração” com o nível de maturidade 

mais alto aponta que existe uma intenção consolidada por parte da gestão em adotar 

BPM nas organizações públicas, mas a baixa maturidade da categoria de Pessoas e 

Arquitetura de Processos mostra que ainda existem dificuldades de motivar os 

participantes e estruturar os processos organizacionais.  

Além disso, nenhuma categoria está posicionada tanto no nível mais baixo, o 

nível de maturidade um, quanto no mais alto, o nível de maturidade cinco, levando em 

consideração a opinião dos especialistas. Pode-se induzir que, sendo o ambiente do 

questionário restrito, embora a consolidação de BPM na Administração Pública já tenha 

ultrapassado seus estágios iniciais, ainda há um caminho longo a se percorrer para 

usufruir de seus benefícios em plenitude. O posicionamento da maioria das categorias 

entre os níveis dois e três demonstra essa evolução.  
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5 CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa atingiu seu objetivo principal, que é identificar e analisar os FC 

em BPM na Administração Pública. A identificação dos FC ocorreu através de um 

mapeamento sistemático da literatura em artigos primários. Foram identificados trinta 

FC que exercem influência em organizações da Administração Pública, direta ou 

indireta. Esses FC também foram agrupados em sete categorias como forma de unificar 

fatores que abordam temas complementares.  

Para auxiliar a etapa de análise, foram compilados FC em BPM na administração 

privada, como forma de prover subsídios para comparações e análises. Para tal, foi 

efetuada uma revisão em teses ou dissertações que tratavam exclusivamente, ou 

prioritariamente, da administração privada e que haviam feito levantamentos em artigos 

primários ou especialistas em BPM.  

Além de identificar os FC em BPM na Administração Pública, interpretá-los e 

compara-los com os encontrados no setor privado, outra análise complementar realizada 

foi a definição do nível de maturidade desses FC encontrados na literatura, de acordo 

com a prática da gestão pública. Para tanto foi realizado um questionário com quatro 

especialistas em BPM com experiência em administração.  

As principais análises obtidas com a interpretação dos trinta FC identificados 

foram que os três principais FC na Administração Pública são “Treinamento e 

Conhecimento”, “Apoio da Alta Administração” e “Motivação”, por apresentarem o 

maior número de citações. Dentre esses fatores, o “Apoio da Alta Administração” 

apresenta o maior nível de maturidade, se posicionando no nível de maturidade quatro.  

Dentre as categorias dos FC, a que apresenta maior relevância é a de “Pessoas”, 

citada vinte e seis vezes, mas que ainda está em estágios iniciais de maturidade, 

posicionada no nível dois. As categorias que menos impactam a Administração Pública 

são as de “Medições e Padrões” e “Arquitetura de Processos” com oito citações cada.  

Os FC da categoria “Estratégia” se posicionam como um dos mais consolidados, 

pois além de possuírem um número significativo de citações na literatura, sendo a 

terceira mais citada com catorze indicações, é considerada a mais madura na prática das 
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organizações pública de acordo com os especialistas, sendo a única posicionada no nível 

de maturidade quatro.  

Para a realização desta pesquisa foi elaborado tanto um protocolo de pesquisa 

para realização do mapeamento sistemático, assim como um planejamento para a 

realização do questionário aos especialistas. Entretanto, limitações podem ser 

observadas.  

Algumas limitações são naturais aos estudos de mapeamento sistemático e 

podem ocorrer eventualmente, como elaboração de um protocolo enviesado, possível 

omissão de estudos primários e extração de dados ineficaz. Além disso, outras 

possibilidades de limitações são falhas na elaboração do questionário e na seleção dos 

especialistas.  

Como indicações de trabalhos futuros encontra-se validação dos FC encontrados 

em estudos de caso reais em organizações públicas brasileiras, a elaboração de 

estratégias para aumentar o nível de maturidade dos FC identificados e a comparação 

dos níveis de maturidade de cada FC entre setor privado e Administração Pública.  
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