
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO 

BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

 

 

 

 

 

MATHEUS FROES BATISTA  

 

 

 

 

 

 

 

USO DE SOCIAL BPM EM ORGANIZAÇÕES BRASILEIRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2017



I 

 

MATHEUS FROES BATISTA  

 

 

 

 

 

 

USO DE SOCIAL BPM EM ORGANIZAÇÕES BRASILEIRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho submetido ao Curso de 

Bacharelado em Ciência da Computação 

da Universidade Federal Fluminense como 

requisito parcial para a obtenção do título 

de Bacharel em Ciência da Computação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientadora: 

Prof.a Dra. Andréa Magalhães Magdaleno 

 

 

 

 

 

Niterói 

2017 

  



II 

  

  

 

  

  

  

  

  

 

   

  

Ficha Catalográfica elaborada pela Biblioteca da Escola de Engenharia e Instituto de 

Computação da UFF 

  B333   Batista, Matheus Froes 

   Uso de social BPM em organizações brasileiras / Matheus Froes 

Batista. – Niterói, RJ : [s.n.], 2017.  

91 f.  

Trabalho (Conclusão de Curso) – Departamento de Computação, 
Universidade Federal Fluminense, 2017.  

Orientador: Andréa Magalhães Magdaleno.   

1. Gestão de processos de negócios. 2. Tecnologia social. 3. Software 

social. I. Título.  

CDD 658.4063  

  

 

 



III 

MATHEUS FROES BATISTA 

 

 

 

 

USO DE SOCIAL BPM EM ORGANIZAÇÕES BRASILEIRAS 

 

 

 

 

Trabalho submetido ao Curso de 

Bacharelado em Ciência da Computação 

da Universidade Federal Fluminense como 

requisito parcial para a obtenção do título 

de Bacharel em Ciência da Computação. 

 

 

Aprovada por: 

 

 

 

_____________________________________________ 

Prof.a Dra. Andréa Magalhães Magdaleno (Orientadora) - UFF 

 

 

 

_____________________________________________ 

Prof. Dr. Marcos Kalinowski - UFF 

 

 

 

_____________________________________________ 

Prof.ª Dra. Renata Mendes de Araujo - UNIRIO 

 

 

 

Niterói-RJ 

2017 



IV 

AGRADECIMENTOS 

À professora Andréa. Não teria conseguido sem o seu apoio, atenção e paciência. 

Obrigado por me incentivar e por ser tão dedicada em melhorar este trabalho. 

Aos meus pais, Celso e Maria, agradeço imensamente pelo carinho, pelo amor e por 

tudo que me forneceram durante minha vida inteira. 

Ao Renato, meu melhor amigo, melhor pessoa e melhor namorado, por aguentar todas 

as vezes que achei que não conseguiria, por me ouvir, por sempre me acalmar e por sempre me 

dar apoio incondicional. 

A todas as Inêses, Rupauls, Nellys, Ayumis e Medinas do mundo por me ensinarem a 

sempre ser a melhor versão de mim. Pois, afinal, if you can't love yourself, how in the hell you 

gonna love somebody else?  

A todos envolvidos direta e indiretamente, muitíssimo obrigado por tudo. 



V 

RESUMO 

[Contexto] Social BPM é a combinação da gestão de processos de negócio com técnicas sociais 

e colaborativas com a finalidade de incentivar a colaboração ao longo do ciclo de vida de BPM. 

No entanto, ainda não se sabe como essas técnicas estão sendo aplicadas no contexto 

organizacional e quais são os seus impactos.  [Objetivo] Este estudo visa evidenciar como as 

organizações brasileiras estão utilizando a tecnologia de Social BPM. [Metodologia] Um 

questionário foi aplicado com representantes de diferentes organizações para coletar 

informações sobre as práticas colaborativas realizadas na gestão de processos de negócio. 

[Resultados] O questionário recebeu 31 respostas e, dentre elas, 3 foram selecionadas para 

realizar uma entrevista com o intuito de complementar suas respostas e entender melhor como 

a colaboração ocorre em suas organizações. [Conclusões] O estudo mostra que a colaboração 

ocorre predominantemente em fases de BPM como projeto e modelagem. Há interesse em 

aplicar métodos colaborativos em BPM, porém a colaboração ainda ocorre sem planejamento 

formal e sem a ajuda de ferramentas computacionais. 

Palavras-chave: Social BPM; Gestão de Processos de Negócio; Questionário; Entrevista; 

Colaboração; Organizações brasileiras. 
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ABSTRACT 

 

 

[Context] Social BPM is the combination of business process management with social and 

collaborative techniques for the purpose of exploring collaboration among stakeholders in the 

BPM lifecycle. However, there is no information on how these techniques are being used in the 

organizational environment and what their impacts are. [Goal] This study aims at showing how 

Brazilian organizations are using the Social BPM technology. [Method] A survey study was 

performed with employees from different organizations in order to collect data on their BPM 

collaborative practices. [Results] The survey received 31 replies and, among them, 3 were 

chosen to conduct an interview in order to give depth to their answers and to understand better 

how collaboration happens in their organization. [Conclusions] The study shows that 

collaboration happens predominantly in BPM phases such as design and modeling. There is 

concern on applying collaborative methods in BPM, but collaboration still happens without 

formal planning and without the aid of software. 

Keywords: Social BPM; Business Process Management; Survey; Interview; Collaboration; 

Brazilian organizations; 
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1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo descreve a motivação (Seção 1.1) e caracteriza o problema estudado 

(Seção 1.2). Em busca de solução para o problema apresentado, é discutido o enfoque de 

solução adotado neste trabalho na Seção 1.3. Em seguida, na Seção 1.4, é declarado o objetivo 

geral desta dissertação. Na Seção 1.5, cada etapa da metodologia definida é apresentada. Por 

fim, na Seção 1.6, é resumida a forma como os capítulos desta monografia foram organizados. 

 

1.1 MOTIVAÇÃO 

O uso de tecnologia social já está presente no cotidiano da sociedade e das 

organizações. É natural que usuários utilizem troca de mensagens instantâneas entre si, ou 

procurem blogs, fóruns ou wikis para compartilhar ou receber informações sobre atividades 

envolvidas em seu dia a dia (PRIMO; BRAMBILLA, 2005). 

Bons resultados podem ser alcançados com o uso de softwares sociais1 e colaborativos, 

mesmo que as pessoas envolvidas no trabalho pensem de forma diferente umas das outras e 

atuem sem um plano ou uma coordenação. Isso envolve a participação de usuários que não 

possuem uma hierarquia e não necessariamente se conhecem (EROL et al., 2010). Um exemplo 

de sucesso de tecnologia colaborativa é o website Wikipedia2, que possui mais de cinco milhões 

de artigos (em inglês) escritos por seus usuários de forma colaborativa. 

Tapscott (2012) em uma palestra da organização TED3 definiu quatro princípios que 

regem o mundo aberto que estamos presenciando: colaboração, transparência, 

compartilhamento e emponderamento. A colaboração é trabalhar em conjunto e juntar 

conhecimentos diferentes para resolver problemas de forma eficiente. Já a transparência 

significa ter clareza na comunicação de informações com qualquer outra parte interessada. Por 

sua vez, o compartilhamento se refere a distribuição ou doação de propriedade intelectual. Por 

fim, emponderamento acontece quando a informação se torna cada vez mais distribuída 

causando a descentralização e desagregação de poder. 

                                                 
1
 Softwares sociais são softwares que possibilitam interação social (interação de indivíduos aleatórios) e produção 

social (combinação de informação de vários usuários independentemente), como, por exemplo, blogs, wikis, fóruns 

e mensagens instantâneas  (SCHMIDT; NURCAN, 2008). 
2 Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page  
3 TED: https://www.ted.com/  

https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
https://www.ted.com/
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Levando em conta os princípios mencionados, é benéfico que algumas práticas dentro 

de uma organização mudem naturalmente para se adequar a essa nova realidade de mundo 

aberto. Uma forma de isso acontecer é integrando as pessoas de forma mais colaborativa e 

transparente com os processos de negócio da organização. 

A ABPMP Brasil (2013) define a Gestão de Processos de Negócio, ou Business 

Process Management (BPM), como “uma abordagem disciplinar para identificar, desenhar, 

executar, documentar, medir, monitorar, controlar e melhorar processos de negócio, 

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

estratégicos da organização”.  

Estendendo este conceito, Social Business Process Management (Social BPM) é a 

fusão das ferramentas sociais e colaborativas na gestão de processos de negócio (SWENSON 

et al., 2011). Esta integração ocorre de forma a envolver igualitariamente os stakeholders 

relevantes no ciclo de vida de BPM (PFLANZL; VOSSEN, 2014). Cada fase (desde a 

identificação e modelagem até a melhoria do processo) do ciclo4 de gestão de um processo de 

negócio pode ser integrada com softwares sociais e ferramentas colaborativas (MATHIESEN 

et al., 2012; SCHMIDT; NURCAN, 2008). 

 

1.2 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

Foram identificados alguns fenômenos e problemas que costumam acontecer com o 

uso de BPM, como, por exemplo (EROL et al., 2010): 

 Divisão modelo-realidade: ocorre quando um processo é modelado e implantado 

de um jeito, porém, na prática, é executado de outro; 

 Inovação perdida: ocorre quando um usuário envolvido no processo tem 

conhecimento de alguma possível melhoria, porém esse conhecimento não é 

aplicado, nem compartilhado. 

Estes problemas muitas vezes ocorrem pela burocracia ou demora envolvida ao tentar 

sugerir uma melhoria (information pass-on threshold) ou pela falta de envolvimento de todos 

os stakeholders na modelagem do processo de negócio (lack of information fusion). Outras 

causas também incluem a falta de transparência nos processos de mudança ou a imposição 

                                                 
4 O ciclo da gestão de processos de negócio consiste das fases Projeto, Modelagem, Simulação, Execução, 

Monitoramento e Melhoria (ENGIEL, 2014). 
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forçada de novas terminologias ou ferramentas, causando uma resistência à mudança (EROL et 

al., 2010). 

Outro fator é o fato de BPM, geralmente, adotar uma estratégia top-down, ou seja, 

quem conduz a gestão dos processos é uma pessoa ou um grupo de pessoas especializadas, e 

não necessariamente envolve os stakeholders que executarão o processo (EROL et al., 2010). 

Melhorar a gestão com o intuito de reduzir ou potencialmente eliminar os problemas 

citados é um dos objetivos de Social BPM. Com a integração de softwares sociais no ciclo de 

vida de BPM, cada etapa passa a envolver alguma forma de colaboração para que o 

conhecimento seja distribuído de uma forma melhor e agregado entre os stakeholders. Como, 

por exemplo, sugestões de melhorias podem ser feitas e avaliadas coletivamente pelos usuários, 

a transmissão de soluções para problemas nos processos pode ser facilitada, e as necessidades 

dos stakeholders podem ser melhor representadas já que podem ser coletadas mais facilmente 

(SCHMIDT; NURCAN, 2008). 

Aplicar técnicas de Social BPM dentro de uma organização pode ser difícil já que 

envolve uma mudança na cultura dos envolvidos e de parte do seu funcionamento. Algumas 

dessas mudanças incluem definir softwares a serem usados, educar e treinar as pessoas para 

utilizar essa tecnologia ou garantir a participação delas. Também deve haver planejamento 

sobre como o ciclo de gestão será melhorado e o que se espera que melhore (PFLANZL; 

VOSSEN, 2014). 

Há bastante literatura evidenciando como a integração de softwares sociais e gestão de 

processo de negócio podem se aliar para trazer benefícios para a organização. No entanto, até o 

momento, há uma dificuldade em se encontrar informações sobre o uso real de Social BPM em 

um ambiente organizacional e como isto afeta aos stakeholders positiva ou negativamente 

(PFLANZL; VOSSEN, 2014). Isto pode ser um desmotivador para quem deseja aplicar as 

tecnologias de Social BPM na sua gestão de processos, pois desconhece os possíveis impactos 

e benefícios e não pode aproveitar os resultados de experiências anteriores. 

Tendo um panorama de como Social BPM está sendo utilizado profissionalmente, será 

possível estimular novas pesquisas na área, pois, por exemplo, se terá conhecimento de que 

fases de BPM ou funcionalidades colaborativas possuem mais necessidade de serem 

exploradas. Desta forma, será possível saber se existe a necessidade do desenvolvimento de um 

software que possa suprir necessidades relatadas na pesquisa. Ou ainda permitirá que surjam 

ideias para a execução de novos experimentos relacionados a Social BPM. 
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Assim, chegamos ao seguinte problema de pesquisa: Como as organizações 

brasileiras estão utilizando a tecnologia de Social BPM? 

 

1.3 ENFOQUE DE SOLUÇÃO 

Para se manterem lucrativas e continuarem evoluindo, as empresas devem estar 

constantemente avaliando e melhorando seus processos de negócio. E, como foi dito 

anteriormente, a integração do uso tecnologias sociais com BPM pode se mostrar útil ao 

envolver os stakeholders do processo (PFLANZL; VOSSEN, 2014). 

Por esta razão, seria benéfico descobrir se as organizações brasileiras estão de fato 

utilizando a tecnologia de Social BPM na prática. A partir daí, é possível desdobrar outras 

investigações sobre como ocorre este uso, quais ferramentas estão sendo utilizadas, quais as 

dificuldades encontradas e como elas foram superadas, quais eram os resultados esperados e 

quais foram os resultados obtidos, pois entre esses resultados poderemos ter uma ideia se os 

problemas de divisão modelo-realidade e de inovação perdida existiram anteriormente e se 

persistiram após Social BPM. 

É importante saber em quais fases do ciclo de BPM as empresas estão utilizando Social 

BPM e evidenciar em quais delas o uso de tecnologia social para estimular a colaboração é mais 

predominante e em quais é mais fraco. 

Para entender como esse fenômeno está acontecendo nas organizações brasileiras, foi 

aplicado um questionário com funcionários de diversas organizações com questões planejadas 

para explicitar como Social BPM está acontecendo. Em seguida, algumas entrevistas foram 

realizadas para entender melhor como alguns casos específicos lidam com Social BPM. 

Neste estudo foi observado que a colaboração integrada ao ciclo de vida de BPM já 

acontece para fases como Projeto e Modelagem, porém sem a ajuda de ferramentas próprias de 

BPM. Pode-se dizer que Social BPM ocorre, mas ainda sem foco no aspecto tecnológico. 

 

1.4 OBJETIVO 

O objetivo geral deste trabalho de pesquisa é entender o panorama de uso de Social 

BPM nas organizações brasileiras. Para isso foi executada uma pesquisa exploratória com 

membros de organizações brasileiras, com o intuito de saber como Social BPM está sendo 
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utilizado. Com esta pesquisa será possível saber que fases de BPM possuem mais foco em 

colaboração, quais softwares estão sendo utilizados de forma colaborativa, que mudanças 

ocorreram com as organizações, entre outras. 

 

1.5 METODOLOGIA DE PESQUISA 

A metodologia de pesquisa utilizada no desenvolvimento desta pesquisa seguiu as 

etapas exibidas na Figura 1.1. A seguir, cada passo da metodologia será discutido. 

 

Figura 1.1 - Metodologia de Pesquisa 

a) Escolha do tema e elaboração da proposta de pesquisa 

Neste trabalho foi definido como tema o uso da tecnologia Social BPM em 

organizações brasileiras, visto que Social BPM é um fenômeno relativamente novo e ainda há 

poucas pesquisas que explicitam seu uso dentro de um ambiente organizacional.  

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

motivações pela escolha do tema, caracterizar o problema e propor um enfoque de solução para 

abordar este problema. 

b) Revisão da literatura 

A partir da definição do tema, foi feita uma revisão da literatura. Durante sua execução, 

foi possível notar que a inclusão de características de softwares sociais na gestão de processos 

de negócio pode ser vista de forma positiva para diminuir barreiras e melhorar a integração 

entre os stakeholders (SCHMIDT; NURCAN, 2008). E, mesmo sendo um movimento recente, 

com o uso de Social BPM, é esperado que se tenha aumento de compartilhamento de 

conhecimento, agilidade e inovação (SWENSON et al., 2011). 
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Ainda assim, há pouca literatura evidenciando que a inclusão de tecnologias tenha 

realmente obtido todas essas vantagens na prática, o que indica a importância de um survey 

sobre este tema. 

c) Elaboração do questionário 

 Foi definido que esta pesquisa seria feita de forma exploratória e elaborada através da 

criação e execução de um questionário com membros de organizações brasileiras, a fim de 

entender como esta tecnologia está sendo adotada. 

Nesta fase, foram formuladas as perguntas do questionário, que se basearam na 

metodologia GQM (Goal Question Metrics) (LINÅKER et al., 2015). Esta metodologia 

consiste de, primeiramente, identificar os objetivos da pesquisa (medição da taxa ou frequência 

de alguma característica, avaliação da gravidade de alguma característica, ou descoberta de 

fatores que afetam alguma característica), depois, elaborar a questão detalhadamente e, então, 

transformá-las em métricas que serão usadas para medir o objetivo definido (LINÅKER et al., 

2015). 

Para avaliar a forma final do questionário, foi feita uma análise de especialista, ou seja, 

o questionário foi enviado para especialistas que pudessem verificar a clareza e efetividade das 

questões formuladas. Além disso, também foram realizados testes piloto para garantir que não 

haviam problemas com o acesso e com as respostas das questões (LINÅKER et al., 2015). 

d) Execução do questionário 

O questionário foi elaborado eletronicamente através da ferramenta Google Forms5, 

que permite a coleta de respostas online, facilitando a organização e análise das respostas. Em 

seguida, o questionário foi distribuído para profissionais da área de processos de negócio 

através de e-mails, redes sociais, fóruns e contatos pessoais. 

e) Elaboração do roteiro de entrevista 

A entrevista tem como objetivo melhorar a qualidade e interpretação do levantamento 

de informações obtidas com o questionário. Logo, para se aprofundar em assuntos e dúvidas 

que surgem após a análise das respostas do questionário, foi elaborado um roteiro de entrevista. 

As entrevistas foram realizadas com profissionais de empresas que utilizam a tecnologia Social 

BPM (BONI; QUARESMA, 2005). Este roteiro segue o método de entrevista semiestruturada, 

                                                 
5 Google Forms - https://www.google.com/forms/about  

https://www.google.com/forms/about
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onde há combinação de perguntas abertas e fechadas, dando mais liberdade ao entrevistado para 

discorrer sobre o tema (BONI; QUARESMA, 2005). 

f) Execução das entrevistas 

Após o recebimento das respostas do questionário, foram realizadas as entrevistas, 

seguindo o roteiro pré-estabelecido, com a intenção de obter mais informações sobre tópicos 

que possam complementar os resultados do questionário e assim prover maior confiabilidade à 

pesquisa. Além das entrevistas serem semiestruturadas, elas foram individuais (somente um 

entrevistado por vez) e presenciais (pesquisador presente junto ao entrevistado). 

g) Análise e consolidação dos resultados 

Uma vez obtidos os resultados do questionário e as respostas das entrevistas, pôde ser 

feita a análise dos resultados. Primeiramente, os dados foram validados para garantir que não 

houve algum erro ou problema com algumas das respostas. Após isso, os dados foram 

consolidados e exibidos de forma visual para que exista a facilidade de compreensão por todos. 

A partir daí, será possível tirar conclusões sobre o que os resultados podem explicitar sobre o 

uso de Social BPM. 

 

1.6 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

O restante deste trabalho está organizado como descrito a seguir. 

A revisão da literatura com o tema Social BPM é abordada no Capítulo 2. Nesse 

capítulo, são apresentados os assuntos necessários para o entendimento da pesquisa – BPM e 

Colaboração – e os trabalhos relacionados sobre Social BPM disponíveis na literatura. 

No Capítulo 3, são abordados como a metodologia GQM serviu de base para a 

elaboração do questionário, quais instrumentações foram utilizadas e todo o planejamento da 

avaliação.  

Os resultados obtidos pela aplicação do questionário e entrevistas realizadas foram 

analisados e consolidados no Capítulo 4. 

Por fim, o Capítulo 5 conclui o trabalho realizado, discutindo suas contribuições, 

limitações e apontando direções para trabalhos futuros. 
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2 SOCIAL BPM  

Neste capítulo, na Seção 2.1 são abordados os conceitos de processos de negócio e 

porque eles são elementos importantes em uma organização. Além disso, são tratados: a gestão 

de processos de negócios e as fases de seu ciclo de vida na Seção 2.2; os conceitos de 

colaboração (Seção 2.3) e software social (Seção 2.4); a definição de Social BPM e as 

ferramentas que implementam este conceito (Seção 2.5); e como ocorre a adoção de Social 

BPM por empresas e quais são os facilitadores e as dificuldades comumente encontrados (Seção 

2.6). 

 

2.1 PROCESSOS DE NEGÓCIO 

Um processo de negócio pode ser definido como um conjunto de atividades 

relacionadas que são realizadas ordenadamente em um ambiente organizacional com a intenção 

de alcançar um objetivo de negócio (WESKE, 2007). Todos os procedimentos realizados direta 

ou indiretamente pela organização com intenção de entregar um serviço ou um produto a seus 

clientes pode ser chamado de processo de negócio. Além disso, a forma como esses processos 

são realizados pode afetar a qualidade e a eficiência da entrega do produto final (DUMAS et 

al., 2013).  

Processos de negócio consistem de tarefas e comportamentos relacionados de uma 

forma lógica para a realização de um trabalho, e, assim, ajudam uma organização a coordenar 

seu trabalho e alcançar algum objetivo. Toda organização pode ser vista como um conjunto de 

processos de negócio que podem incluir, por exemplo, o desenvolvimento de um novo produto, 

a contratação de um novo funcionário e a venda de produtos. Através dos processos de negócio, 

é possível conhecer o funcionamento da empresa e a forma como ela executa suas atividades 

(LAUDON; LAUDON, 2016). 

 

2.2 GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO (BPM) 

A Gestão ou Gerência de Processos de Negócio (do inglês Business Process 

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

desenhar, executar, documentar, medir, monitorar, controlar e melhorar processos de negócio, 

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

estratégicos da organização” (ABPMP BRASIL, 2013). Ou seja, pressupõe-se que os 
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processos de negócio, ao serem definidos, controlados e transformados, podem fazer a 

organização alcançar seus objetivos organizacionais. Os principais objetivos buscados com a 

gestão dos processos de negócio são a redução de custos, a redução do tempo de execução e a 

melhoria da qualidade, sempre visando a entrega de valor ao cliente (DUMAS et al., 2013). 

Ao gerenciar seus processos, a empresa deve ter bem definidos os propósitos e 

objetivos que quer alcançar com BPM. Geralmente esses propósitos são o alinhamento com 

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

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

sustentabilidade (ABPMP BRASIL, 2013; WESKE, 2007). 

Deve haver um comprometimento permanente e contínuo da empresa para que a gestão 

dos processos funcione e isto inclui implementar um conjunto de atividades para assegurar esta 

prática. Estas atividades descrevem um ciclo contínuo, chamado de ciclo de vida de BPM, e as 

metodologias usadas para definir as atividades desse ciclo possuem muitas variações descritas 

na literatura de BPM, mas geralmente esses ciclos seguem o padrão PDCA (Plan, Do, Check, 

Act) que é constituído das fases Planejar, Fazer, Verificar e Agir (ABPMP BRASIL, 2013). 

A fase “Planejar” consiste de alinhar o contexto e os modelos dos processos de negócio 

de acordo com os objetivos estratégicos da organização. A fase “Fazer” implementa o processo 

de acordo com o que foi planejado na fase anterior. Já a fase “Verificar” tem como objetivo 

medir o desempenho do processo real e comparar com o desempenho do processo planejado. 

Por fim, a fase “Agir” tem como objetivo definir o que será feito em relação ao processo de 

acordo com os resultados obtidos na fase anterior (ABPMP BRASIL, 2013). 

Baseando-se na metodologia proposta por Engiel (2014), o ciclo de vida de BPM, que 

pode ser visto na Figura 2.1 é composto por seis fases: projeto, modelagem, simulação, 

execução, monitoramento e melhoria. 

 

2.2.1 Projeto 

Nesta fase é definido qual o objetivo para a gestão do processo e, a partir daí, os outros 

elementos essenciais para que a iniciativa de BPM ocorra com sucesso. Os elementos são 

método, meta-modelo, notação e ferramenta, e podem ser vistos na Figura 2.2 (MAGDALENO 

et al., 2007; SHARP; MCDERMOTT, 2001).  
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Figura 2.2 – Elementos do projeto de BPM (MAGDALENO, 2014) 

É importante ressaltar que a escolha dessas informações não é independente. Alguns 

fatores podem limitar a escolha de método, meta-modelo, notação e ferramenta, pois, por 

exemplo, a ferramenta pode limitar o uso de certas notações, ou, às vezes, a própria organização 

já possui uma notação padrão que deve ser seguida (MAGDALENO et al., 2007). 

 

 

Figura 2.1 – Ciclo de Vida de BPM (ENGIEL, 2014) 
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2.2.1.1 Método 

Definir um método significa definir como as informações serão levantadas e como os 

modelos de processos de negócio serão construídos e validados. Ou seja, é uma sequência de 

passos a serem seguidos para garantir que o projeto ocorra bem e produza bons resultados 

(SHARP; MCDERMOTT, 2001). 

Um método eficiente para BPM consiste de quatro fases desde o entendimento do 

processo até a sua melhoria (SHARP; MCDERMOTT, 2001): 

1. Emoldurar e priorizar processos: consiste da identificação dos processos alvos, 

estabelecimento do escopo e metas do processo, documentação e revisão da missão, 

estratégia, metas e objetivos da organização, avaliação inicial do processo pelos 

stakeholders, entre outros; 

2. Compreender processo atual (AS-IS): consiste da construção, validação e 

avaliação dos diagramas dos processos; 

3. Projetar processo futuro (TO-BE): consiste da decisão da abordagem a ser 

tomada, definição das características desejadas no processo, identificação de 

melhorias potenciais e construção do novo diagrama de processos; 

4. Implantar processos: consiste da elaboração e execução de um plano de 

implantação (composto de técnicas para facilitar a mudança do processo antigo para 

o processo novo). 

 

2.2.1.2 Meta-modelo 

Definir o meta-modelo é necessário para que se saiba quais informações devem ser 

representadas para que se obtenha um bom entendimento dos processos. Porém também deve-

se avaliar o custo-benefício de se elaborar certos diagramas e definir elementos específicos, 

para que não se gaste esforço em dados desnecessários e que não agregarão valor considerando 

o propósito estabelecido (MAGDALENO et al., 2007). 

Alguns exemplos de modelos a serem feitos são: diagrama de objetivos, estrutura 

organizacional, modelo de localização, glossário, cadeia de valor, fluxo de processo e diagrama 

de atividades. Entre os elementos de modelos temos: atividades, atores/raias, eventos, 

documentos, sistemas, regras de negócio, indicadores, riscos, informações e requisitos (Figura 

2.3) (MAGDALENO et al., 2007). 
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Figura 2.3 – Elementos de meta- modelo (MAGDALENO, 2014) 

 

2.2.1.3 Notação 

Notação é definido como “um conjunto padronizado de símbolos e regras que 

determinam o significado desses símbolos” (ABPMP BRASIL, 2013). Ou seja, são elementos 

gráficos que são usados em conjunto para comunicar uma ideia ou expressar claramente algum 

modelo. Na modelagem de processos, existem várias notações que podem ser utilizadas. Entre 

elas, as mais comumente usadas pelas organizações brasileiras são (em ordem de mais usada) 

BPMN (Business Process Modeling Notation), Fluxogramas e EPC (Event Driven Process 

Chain) (ABPMP BRASIL, 2015). Para fins de exemplificação, a notação BPMN será 

apresentada.  

BPMN é uma das notações mais utilizadas por softwares de modelagem de processo e 

uma das mais difundidas em organizações. Esta notação trabalha com um único diagrama para 

fluxo de processo. É versátil, pois possui uma quantidade significativa de símbolos para 

modelar diferentes aspectos do negócio para atender diferentes necessidades e diferentes 

públicos-alvo, porém exige experiência para ser usada corretamente e não é muito utilizada por 

especialistas do negócio (ABPMP BRASIL, 2013). Um exemplo de uso da BPMN pode ser 

visto na Figura 2.4. 
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2.2.1.4 Ferramenta 

A escolha da ferramenta (ou software de apoio) apropriada para a situação também é 

importante, pois ela ajudará na elaboração e manutenção dos modelos de processos gerados, 

podendo se tornar um repositório de processos da organização, aumentando a transparência 

(ABPMP BRASIL, 2013). 

Dependendo das fases do ciclo de BPM utilizados na organização e das 

funcionalidades desejadas, diversas ferramentas podem ser utilizadas, variando desde a mais 

simples (que atende a uma ou a algumas necessidades) até as mais robustas (que podem atender 

ao ciclo todo e prover funcionalidades extras). Dentre as mais robustas, são encontradas as 

BPMS. 

BPMS (Business Process Management Suite/System) consiste de uma plataforma de 

software que visa atender a todo ou a grande parte do ciclo de BPM, desde o início de sua 

modelagem até o monitoramento e otimização dos processos. Geralmente, suas funcionalidades 

consistem de modelagem do processo, modelagem de fluxo de trabalho, definição de regras, 

simulação de operações de negócio, automação de processos, operação de negócio, 

acompanhamento de desempenho, monitoramento e controle das atividades (ABPMP BRASIL, 

2013).  

Um iBPMS (Intelligent Business Process Management Suite) é uma evolução do 

BPMS tradicional, pois dá ênfase ao suporte à inteligência humana dentro dos processos de 

negócio (GARTNER, 2015). Um iBPMS deve ter algumas funcionalidades específicas, de 

acordo com Gartner (2015), dentre as quais é válido destacar o suporte à gestão de caso e 

processos dinâmicos, processamento de regras de negócio, registro/repositório,  monitoramento 

de atividades de negócio e inteligência de processos. Plataformas de iBPMS também possuem 

Figura 2.4 – Exemplo simples de fluxo de BPMN (ABPMP BRASIL, 2013) 
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suporte a meios de colaboração, como integração com mídias sociais, suporte mobile e gestão 

de decisões em tempo real. Essas características vão ajudar a definir o conceito de Social BPM 

na Seção 2.5. Diversas plataformas de iBPMS foram classificadas por Gartner (2015) de acordo 

com suas características e capacidades e o resultado de 2015 pode ser visto na Figura 2.5. 

 

Figura 2.5 – Quadrante Mágico de iBPMS (GARTNER, 2015) 

As ferramentas mais modernas que trabalham BPM já integram várias funcionalidades 

que permitem a colaboração entre os stakeholders do processo, como, por exemplo, chat, painel 

de discussões, tags, avaliação de conteúdo, etc. Essas funcionalidades são importantes na 

definição do que é Social BPM, conforme será abordado na Seção 2.5. 

 

2.2.2 Modelagem 

Nesta fase, é feito o mapeamento do negócio existente ou proposto da organização. A 

intenção é representar de forma clara o funcionamento da organização de acordo com os 
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objetivos definidos (ENGIEL, 2014). A modelagem pode ocorrer de cima para baixo (top-

down) ou de baixo para cima (bottom-up) (apesar de existirem técnicas que misturem as duas 

abordagens) (ABPMP BRASIL, 2013). A abordagem mais comumente utilizada é a top-down, 

que consiste em definir os macroprocessos e ir “descendo” até os níveis mais baixos que são as 

atividades e tarefas.  

Já, a abordagem bottom-up foca em primeiramente identificar as atividades e tarefas e 

depois organizá-las em processos e macroprocessos. Neste caso, identifica-se os processos da 

cadeia de valor, e, a partir dela, são aplicadas técnicas de levantamento para obter informações 

sobre o processo atual (AS-IS), seguindo o método definido na fase anterior. Após os fluxos de 

processo serem obtidos, eles sempre devem ser validados com o cliente para que possam ser 

feitos eventuais ajustes (ENGIEL, 2014). 

Idealmente, os participantes envolvidos nesta fase devem ser os especialistas no 

assunto do processo a ser modelado, além de um modelador e um facilitador. Os especialistas 

no assunto englobam os atores do processo, a gerência intermediária e a liderança executiva 

(ABPMP BRASIL, 2013). 

 

2.2.3 Simulação 

Simulação de processos é definida como “uma forma de teste de hipótese ou prova de 

conceito que fornece informações valiosas sobre a dinâmica do processo. Simulações 

demandam dados suficientes para permitir que o processo seja matematicamente simulado sob 

vários cenários, diferentes cargas ou outras condições” (ABPMP BRASIL, 2013). 

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

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

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

A simulação tem como objetivo validar o modelo para garantir que o desempenho e 

os resultados saiam como esperado. Além de poder testar o processo sob cenários diferentes 

com variações de entradas, assim, podendo identificar quais variáveis que terão a maior 

influência nas saídas (ABPMP BRASIL, 2013). 
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2.2.4 Execução 

A fase de execução consiste da implantação do processo modelado anteriormente. Essa 

implantação deve ser planejada, pois deve-se identificar a necessidade de treinamento, 

mudanças na estrutura organizacional, remanejamento da equipe, implantação de novos 

sistemas e etc. (ENGIEL, 2014). 

Deve haver um gerenciamento da mudança para que não se enfrente resistência no 

ambiente de trabalho e para que os atores percebam que os objetivos da mudança trazem 

benefícios para eles e para a organização. Ou seja, deve-se criar motivação para que o processo 

novo seja implantado, fazendo com que os executores se sintam aptos a trabalharem dessa nova 

forma e, assim, garantir que essa forma de trabalho se mantenha viva (ABPMP BRASIL, 2013). 

 

2.2.5 Monitoramento 

A fase de monitoramento consiste de analisar os indicadores de desempenho (que 

foram definidos na fase de modelagem) e verificar a situação dos resultados das execuções das 

instâncias dos processos modelados. Nesta fase poderão ser detectados desvios e anomalias na 

execução dos processos e, a partir delas, identificar os problemas e definir quais ações serão 

tomadas para controlá-los (ENGIEL, 2014). 

Para que a fase de monitoramento ocorra eficientemente, os indicadores e suas 

métricas devem ser bem definidos. Recomenda-se um pequeno número de indicadores vitais 

para o processo. Alguns indicadores utilizados são tempo de execução, custo, satisfação do 

cliente, quantidade de erros e etc. (ABPMP BRASIL, 2013). 

 

2.2.6 Melhoria 

Por fim, ocorre a fase de melhoria, na qual avalia-se a situação atual dos processos 

para identificar possíveis melhorias para que um novo processo (TO-BE) possa ser modelado, 

assim reiniciando o ciclo de vida de BPM. Costuma-se utilizar os resultados obtidos na fase de 

monitoramento para identificar possíveis melhorias (ENGIEL, 2014). 



17 

2.3 COLABORAÇÃO 

Colaboração ocorre quando duas ou mais pessoas trabalham em conjunto, de forma a 

alcançar algum objetivo em comum. Em um trabalho em grupo, ocorre a junção das habilidades 

de seus integrantes, o que pode facilitar a resolução de um problema mais complexo. Além 

disso, o trabalho pode ser concluído mais rapidamente, pois esta formação permite a divisão do 

trabalho em tarefas que podem ser executadas paralelamente. E, por fim, a diversidade de 

opiniões permite que a análise do problema possa ser avaliada de forma melhor. A colaboração 

pode ser entendida através da integração de quatro elementos: comunicação, coordenação, 

memória de grupo e percepção (ARAUJO e BORGES, 2007 apud MAGDALENO, 2013). 

Comunicação é o processo de troca de informação entre duas ou mais partes, seja de 

forma verbal, visual ou textual. A comunicação somente ocorre “quando há uma linguagem ou 

protocolo compartilhado, de forma que as partes consigam se entender” (FUKS; PIMENTEL, 

2011). 

Coordenação ocorre quando o trabalho é subdividido em partes menores, de forma que 

seus esforços possam ocorrer em paralelo e, por consequência, agilizar o fluxo de trabalho. 

Deve haver um planejamento do trabalho, de forma que, inicialmente, as atividades maiores 

sejam divididas e alocadas a seus responsáveis e, ao fim, essas atividades menores se encaixem 

evitando que ocorra duplicação de trabalho (FUKS; PIMENTEL, 2011). 

Magdaleno (2006) define memória de grupo como o “o armazenamento dos dados 

relativos ao desenvolvimento da atividade colaborativa”. A memória consiste da produção e 

compartilhamento de documentos, ideias, pensamentos ou outros artefatos que envolvem o 

trabalho que está sendo produzido.  

Por fim, percepção acontece quando os quando os integrantes do grupo podem adquirir 

as informações necessárias para realizar seu trabalho, ou seja, é quando eles tomam ciência do 

objetivo comum, de seu papel dentro do grupo, de suas responsabilidades, de suas ações e 

resultados, etc. (MAGDALENO, 2006). O objetivo da percepção é reduzir as redundâncias, 

inconsistências, contradições e possíveis conflitos que possam ocorrer durante a realização das 

atividades, para, dessa forma, aumentar a coesão entre as contribuições (SANTOS, 2010). 

Sem estes aspectos, torna-se muito difícil para a colaboração ser realizada. Pode 

ocorrer de algum desses elementos ter mais ênfase do que outro, mas isso dependerá do trabalho 

e do objetivo que se quer alcançar (FUKS; PIMENTEL, 2011). 
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2.4 SOFTWARE SOCIAL 

Software Social é definido como “um software que dá apoio à interação de seres 

humanos e à produção de artefatos através da combinação de colaboradores independentes 

sem predeterminar a forma que isso será feito” (SCHMIDT; NURCAN, 2008). Ou seja, a 

principal característica de um software social é a capacidade de permitir interação social e 

produção social. A primeira consiste da comunicação entre duas pessoas independentes que 

não necessariamente se conhecem. A última se refere à criação de artefatos combinando o 

trabalho de duas pessoas diferentes (SCHMIDT; NURCAN, 2008). 

Software social utiliza uma abordagem de auto-organização bottom-up (baixo para 

cima) em que, além de os usuários não necessariamente se conhecerem, eles não estão 

organizados em hierarquia. O conteúdo dos artefatos criados estão sempre evoluindo e suas 

transformações são sempre visíveis. Também há a avaliação contínua dos usuários, ou seja, eles 

podem indicar erros e problemas e corrigi-los (EROL et al., 2010). 

Pode-se destacar os seguintes exemplos como softwares sociais: fóruns, mensageiros 

instantâneos (Whatsapp, Messenger, Skype, etc.), wikis (Wikipedia, wikiHow, etc.), redes 

sociais (Facebook, LinkedIn, Twitter, etc.), social bookmarking (Pinterest, stumbleUpon, etc.), 

armazenamento online (Google Drive, Dropbox, etc.), e muitos outros que podem ser vistos na 

Figura 2.6. 

 

2.5 INTEGRANDO BPM E TECNOLOGIA SOCIAL 

Social BPM consiste da integração das informações organizacionais, dos sistemas de 

gerenciamento de processos de negócio (BPMSs), das tecnologias sociais (software/mídias 

sociais) e dos ambientes organizacionais de comunicação e colaboração (Intranets, e-mail, redes 

sociais intraorganizacionais) com o intuito de expandir o nível de colaboração entre os atores 

de um processo de negócio (SWENSON et al., 2011). 

Assim, Social BPM é a combinação da gestão de processos de negócio com softwares 

sociais (ou pelo menos, alguns de seus aspectos) com a finalidade de explorar a colaboração 

entre os stakeholders no ciclo de vida de BPM. Social BPM também tem como objetivo 

conectar processos e pessoas e, desta forma, contribuir para promover os princípios do mundo 

aberto: colaboração, transparência, compartilhamento e emponderamento (TAPSCOTT, 2012). 
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Figura 2.6 - Mapa visual do panorama das mídias sociais (SOLIS, 2016) 

Conforme discutido na Seção 2.2, BPM (especialmente na fase de modelagem) 

usualmente adota uma estratégia top-down, ou seja, geralmente quem faz a gestão dos processos 

é uma pessoa ou um grupo de pessoas especializadas, e não necessariamente envolve os atores 

que serão responsáveis pela execução do processo (EROL et al., 2010). 

Alguns problemas frequentes com o uso de BPM poderiam ser reduzidos ou até 

eliminados com o uso de Social BPM: divisão modelo-realidade, inovação perdida, limite de 

passagem de informação e falta de fusão de informação (SCHMIDT; NURCAN, 2008). 

Divisão modelo-realidade (model-reality divide) é a divisão entre o processo de 

negócio modelado e o processo que é realmente executado. Muitas vezes, mesmo que o 

processo seja bem analisado e modelado, os atores não o seguem ou o seguem por pouco tempo 

e logo o abandonam para seguirem seus próprios processos (SCHMIDT; NURCAN, 2008).  



20 

Inovação perdida (lost innovation) é quando existe conhecimento para melhoria de 

processos de negócio dentro da organização, porém esse conhecimento não é aplicado ou 

passado para o dono do processo, fazendo com que essa oportunidade de melhoria se perca 

(EROL et al., 2010). 

Limite de passagem de informação (information pass-on threshold) ocorre quando 

existem dificuldades para que ocorra a passagem de informação, ou seja, quando os usuários 

não conseguem submeter suas ideias facilmente. Isso pode ser causado pela dificuldade ou 

burocracia para o usuário submeter suas ideias, ou pela falta de transparência em não saber 

como e se essas ideias/sugestões serão analisadas, ou ainda por considerar que seja improvável 

que essa ideia seja considerada. Esse é geralmente um dos principais motivos para que ocorra 

o problema de inovação perdida (SCHMIDT; NURCAN, 2008). 

Falta de difusão de informação (lack of information fusion) ocorre quando os 

usuários do processo não participaram do processo de modelagem do processo e são forçados 

a aceitar o modelo definido. Ou seja, os termos e conceitos do processo são impostos a eles 

(EROL et al., 2010). 

A partir dos problemas citados, pode-se perceber que os problemas encontrados na 

gestão de processos estão interligados e estes problemas podem ter sido causados pela pouca 

ou falta de colaboração entre os envolvidos na modelagem de processo e os usuários que 

executarão o processo modelado. Para resolver esses problemas, a gestão de processos deve ser 

repensada como uma atividade em que todos os stakeholders tenham participação ativa 

(PFLANZL; VOSSEN, 2014). 

Social BPM pode ser visto como duas vertentes: a inclusão de colaboração em cada 

fase do ciclo de BPM (Seção 2.5.1) e a inclusão de características tecnológicas nas ferramentas 

de BPM (Seção 2.5.2). 

 

2.5.1 Colaboração no Ciclo de Vida de BPM 

Na literatura, podem ser encontrados alguns exemplos de como os princípios de 

software social podem ser integrados com o ciclo de vida da gestão de processos, com 

aplicações específicas para cada fase, como pode ser visto na Figura 2.7. 
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Figura 2.7 - Métodos colaborativos aplicados em cada fase do ciclo de vida de gestão de processos 

(ARAUJO; MAGDALENO, 2015) 

Para a fase de Projeto, Schmidt e Nurcan (2008) argumentam que usar a capacidade 

de difusão de software social integra de forma melhor as necessidades dos stakeholders, 

fazendo com que os requisitos sejam melhor avaliados ao facilitar as contribuições. Mathiesen 

et al. (2012) indicam que deve ocorrer a colaboração entre os modeladores para definir as 

prioridades do processo, os objetivos, e métricas antes da documentação do modelo. Magdaleno 

et al. (2008a) propuseram um modelo de maturidade de colaboração (CollabMM), que 

incorpora um conjunto de práticas para explicitar, melhorar e acompanhar a colaboração em 

processos de negócio. O CollabMM consiste de atividades distribuídas em níveis de 

maturidade, que, quando executadas em conjunto, podem melhorar a capacidade de colaboração 

do processo negócio. Ele é usado como um guia, em que os níveis de colaboração em processos 

são definidos e as principais características de cada nível podem ser consultadas 

(MAGDALENO; ARAUJO; BORGES, 2009). 

 Algumas dessas atividades são, por exemplo: planejamento da comunicação (para 

determinar as informações necessárias para os integrantes), acompanhamento do trabalho (para 

garantir que o progresso do trabalho está sendo medido), compartilhamento de conhecimento 

explícito (através de um repositório com as soluções encontradas) e avaliação (para determinar 

se os objetivos estão sendo alcançados) (MAGDALENO; WERNER; ARAUJO, 2011). 
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Para a fase de Modelagem, Erol et al. (2010) propõe um sistema de modelagem 

baseado em recomendações com aspectos de software social. Este sistema funciona como um 

repositório de modelos ou partes de modelos de processos de negócio em que é aplicado um 

sistema de avaliação baseado em votos de outros usuários e levando em conta o contexto e 

histórico do modelador. Magdaleno et al. (2008b) sugeriram que o modelador deve ser guiado 

a identificar e avaliar quais pontos de modelos de processos podem ser alterados para melhorar 

a colaboração entre seus atores. Além disso, propõe-se que vários stakeholders participem da 

modelagem com o intuito de engajar os participantes, promover um entendimento 

compartilhado sobre os processos e permitir a colaboração de participantes de perfis diferentes 

(internos e externos, técnico e não técnicos) (SWENSON et al., 2011).  

A fase de Simulação não foi explorada, pela existência de pouco material a respeito 

de como a integrar com tecnologia social. 

Para a fase de Execução, Schmidt e Nurcan (2008) argumentam que deve haver uma 

agregação e combinação do conhecimento existente (em uma wiki, por exemplo) sobre a 

execução do processo para que os usuários saibam lidar com eventuais problemas e acidentes 

que possam ocorrer. Mathiesen et al. (2012) sugerem a ideia da inclusão de stakeholders 

externos ao processo para sugerir ou votar o caminho que o processo deve seguir em sua 

execução como parte de uma resolução automática em equipe. Araujo e Magdaleno (2014) 

indicam que esta fase pode possuir integração com ferramentas de comunicação e mídias sociais 

para que especialistas possam colaborar durante a execução e/ou para equipes virtuais 

socializarem sobre uma atividade ou um conjunto delas. Nesta fase, também podem ser 

adotados processos dinâmicos, ou seja, adaptados para atender mudanças em tempo de 

execução. Os processos dinâmicos permitem melhorar a visibilidade dos processos para os 

stakeholders e eles já são realidade nos iBPMSs mais populares (BYRNES, 2007; GARTNER, 

2015). 

Para a fase de Monitoramento, sugere-se que a avaliação de processos, mudanças no 

andamento e passos do monitoramento sejam comunicados para os stakeholders utilizando 

atualizações automáticas no sistema ou atualizações de status em mídias sociais (como 

Facebook e Twitter). Fazendo, desta forma, com que exista comunicação ágil de dados de 

negócio aos usuários em tempo real e usando tecnologia mobile (MATHIESEN et al., 2012; 

SWENSON et al., 2011). 
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Para a fase de Melhoria, Schmidt e Nurcan (2008) sugeriram que poderia haver uma 

coleção das sugestões para melhorias integradas com um sistema de avaliação por outros 

stakeholders. Swenson et al. (2011) indicam que as melhorias podem ocorrer com troca de 

ideias, experiências e exemplo em comunidades voltadas para BPM ou fóruns para discussão, 

podendo ainda utilizar softwares, blogs e wikis internas com o mesmo fim.  

 

2.5.2 Ferramentas de Social BPM 

Mendling et al. (2012) definiram níveis de colaboração para analisar as 

funcionalidades de colaboração de três ferramentas de modelagem de processos. Os níveis de 

colaboração e alguns exemplos aplicados na modelagem de processo são: 

 Percepção (Awareness) – reconhecer os stakeholders do processo; acessar 

documentação relevante; visualizar o modelo; 

 Comunicação (Communication) – definir um vocabulário comum; permitir 

discussão interativa; permitir conferência/chat ao vivo; 

 Coordenação (Coordination) – organizar um workshop de modelagem; estabelecer 

uma agenda; implementar regras de decisão e discussão; 

 Tomada de decisões em grupo (Group decision-making) – alcançar decisões 

durante elicitação de informação; construção e verificação de modelos; 

 Crescimento de Equipe (Team-building) – organizar uma ou várias equipes de 

modelagem de processos para processos de negócio específicos. 

Se baseando nesses aspectos de colaboração, Mendling et al. (2012) selecionaram três 

sistemas: Collaborative Modeling Architecture (COMA)6 – protótipo grátis para modelagem 

colaborativa de processos de negócio em UML, Signavio Process Editor7 – ferramenta para 

modelagem colaborativa em BPMN ou EPC pelo navegador web, e Software AG ARISalign8 

& ARIS Community9 – duas plataformas de modelagem colaborativa de processos combinadas 

com ferramentas de redes sociais. 

Cada ferramenta se destacou em algum aspecto. COMA focou mais nos aspectos de 

coordenação e tomada de decisões em grupo, enquanto tem menos foco em consciência e 

                                                 
6 COMA - http://www.COMA.nu 
7 Signavio Process Editor - http://www.signavio.com/  
8 ARISalign - http://www.softwareag.com/   
9 ARIS Community - http://www.ariscommunity.com/  

http://www.coma.nu/
http://www.signavio.com/
http://www.softwareag.com/corporate/default.asp
http://www.ariscommunity.com/
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comunicação. Signavio Process Editor dá suporte a todos os níveis de colaboração com poucas 

características em consciência, comunicação e tomada de decisões em grupo. Já os softwares 

AG Aris dão suporte a todos os níveis de colaboração, pois há integração de abordagens de 

redes sociais nas duas aplicações (MENDLING; RECKER; WOLF, 2012). 

Em outra pesquisa, a empresa Dheka (2014) organizou uma análise para verificar as 

funcionalidades das ferramentas de Social BPM presentes no mercado. Entre os critérios 

avaliados estavam presentes as seguintes funcionalidades: chat, calendário compartilhado, blog, 

wiki, bookmarks, categorias, tags, versão mobile, organização de grupos, presença de linha do 

tempo, atualização de feed de notícias sobre o processo, comentários em modelos, notificações, 

avaliação de conteúdo, painel de discussões, modelagem colaborativa, e mais alguns. 

Com essa análise, concluiu-se que inúmeras ferramentas contam com pelo menos 

alguns aspectos de colaboração e a tendência é que esse foco em aspectos sociais dentro das 

ferramentas de BPM continue. Os maiores destaques foram as ferramentas Oracle BPM Suite10 

e Intalio BPM11 por possuírem quase todas as características que foram avaliadas. Outros 

softwares avaliados que merecem atenção são Appian BPM12, Process Live13 (que mudou seu 

nome para Aris Cloud) e IBM Blueworks Live14 (DHEKA, 2014). 

Riemer et al. (2011) fizeram uma análise das ferramentas de modelagem colaborativa 

de processos de negócio em que categorizam o tipo de modelagem que ocorre: assíncrona 

(usuários só podem editar o modelo em momentos diferentes), concorrente (cada usuário pode 

modelar sua parte e enviar as mudanças para um modelo compartilhado) e síncrona (dois ou 

mais usuários podem modelar o mesmo artefato ao mesmo tempo). Além disso, também foi 

verificada a presença de outros aspectos de tecnologias sociais, como comparação de modelos, 

links, suporte à glossário, chat, fórum de discussão, comentários, repositório e controle de 

versões, e a capacidade de importar/exportar vários tipos de arquivo. 

Ao concluir sua análise, Riemer et al. (2011) apontaram que ainda há pouco suporte 

aos aspectos de modelagem conjunta, especialmente pelo fato de nenhum dos softwares 

analisados possuir modelagem do tipo síncrona. Apesar disso, alguns softwares merecem 

                                                 
10 Oracle BPM Suite - http://www.oracle.com/us/technologies/bpm/suite/overview/index.html  
11 Intalio BPM - http://www.intalio.com/products/bpms/overview/  
12 Appian BPM - http://www.appian.com/bpm-software/  
13 Aris Cloud (antigo Process Live) - http://www.ariscloud.com/  
14 IBM Blueworks Live - https://www.blueworkslive.com/  

http://www.oracle.com/us/technologies/bpm/suite/overview/index.html
http://www.intalio.com/products/bpms/overview/
http://www.appian.com/bpm-software/
http://www.ariscloud.com/
https://www.blueworkslive.com/
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destaque por possuir alguns aspectos de colaboração social, como Savvion Process Manager15, 

Enterprise Architect 816, ARIS Design Platform 717 e Adonis18. 

Pode-se notar que, apesar de as ferramentas atuais de BPM possuírem suporte para 

alguns aspectos de colaboração, elas ainda têm muito espaço para melhorarem e incluírem mais 

aspectos que possam melhorar a colaboração em todas as fases do ciclo de vida de BPM. Uma 

organização, neste momento, deve avaliar qual software se adequa mais ao seu orçamento, às 

suas necessidades e ao nível de colaboração que deseja integrar em suas equipes. 

 

2.6 ADOÇÃO DE SOCIAL BPM NAS EMPRESAS 

A literatura indica que a integração de tecnologias sociais em BPM pode trazer muitos 

benefícios, como aperfeiçoamento do planejamento, modelagem, compartilhamento e 

agregação de informação sobre os processos, transparência, adaptação dos processos, 

participação e feedback social (EROL et al., 2010). Porém, as dificuldades para adoção de 

Social BPM ainda são pouco exploradas. 

Como mencionado na Seção 2.2.1.4, as iBPMS são evoluções naturais dos softwares 

de gestão de processos de negócios, e certos elementos tidos como essenciais, como interação 

humana e integração com mídias sociais, mostram como a tecnologia social e colaboração estão 

sendo cada vez mais integradas aos softwares modernos (GARTNER, 2015). 

Swenson et al., (2011) no livro Social BPM afirmam que a organização deve começar 

seu uso de Social BPM com algum aspecto que deseja experimentar, e que modelagem de 

processos colaborativa e gestão de processos dinâmicos são dois recursos, que podem ser 

considerados sociais, que têm se mostrado benéficos para as organizações. Além disso, afirmam 

que os benefícios e impactos de Social BPM vão depender do recurso a ser implementado na 

organização, pois Social BPM compreende um conjunto de recursos dentro de um sistema de 

BPM. E, antes de tudo, deve ser definido quais aspectos se deseja explorar, seja colaboração 

com o cliente, colaboração interna ou interligação de pessoas nos processos. 

                                                 
15 Savvion Process Manager (agora chamado Aurea CX Process) - http://www.aurea.com/customer-experience-

platform/cx-process  
16 Enterprise Architect 8 - http://www.sparxsystems.com/products/ea/8/  
17 ARIS Design Platform 7 - http://goo.gl/HGc0b8  
18 Adonis - http://en.adonis-community.com/  

http://www.aurea.com/customer-experience-platform/cx-process
http://www.aurea.com/customer-experience-platform/cx-process
http://www.sparxsystems.com/products/ea/8/
http://goo.gl/HGc0b8
http://en.adonis-community.com/
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A revista BPM Global Trends em sua última Pesquisa Nacional em BPM da ABPMP 

Brasil listou as principais dificuldades para evolução de BPM dentro de empresas e 

organizações brasileiras (Figura 2.8): resistência à mudança e/ou cultura não favorável, 

capacitação dos profissionais da área de negócios envolvidos na iniciativa de BPM, capacitação 

dos profissionais do escritório de processos, comunicação com patrocinadores e outras partes 

interessadas, dificuldade da padronização dos modelos de processo gerados durante a análise e 

desenho de processos, adequação à normas e procedimentos internos, escolha do software de 

BPMS mais adequado para a realidade, porte e cultura da organização, adequação a aspectos 

legais/regulatórios, entre outros (ABPMP BRASIL, 2015). 

 

Figura 2.8 - Gráfico de dificuldades enfrentadas por empresas brasileiras para evolução de BPM 

(ABPMP BRASIL, 2015) 

Ou seja, foi identificado que ainda há resistência à mudança e falta de usuários 

capacitados para a adoção e o uso contínuo e evolutivo de gerenciamento de processos de 

negócio nas empresas brasileiras. Apesar de ser inconclusivo por esta revisão da literatura, 
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pode-se supor que a adoção de Social BPM pelas empresas siga com as mesmas dificuldades 

que o BPM clássico. 

Pflanzl e Vossen (2014) identificaram os desafios que poderiam ser enfrentados com 

a adoção de Social BPM em uma organização (Tabela 2.1). 

Tabela 2.1 - Visão geral de desafios de Social BPM (PFLANZL; VOSSEN, 2014) 

Elemento Desafios 

Pessoas 

Garantir participação 

Educar e treinar participantes 

Integração Semântica 

Tecnologia da Informação 

Planejar o uso de software social 

Fornecer software para principiantes 

Métodos 

Enriquecer o ciclo de vida de BPM 

Tornar mais ágil o ciclo de vide de BPM 

Fornecer linguagens para modelagem social 

Governança Examinar a relação com governança de BPM 

Cultura Examinar a relação com cultura de BPM 

Alinhamento Estratégico 

Examinar a relação com alinhamento estratégico 

Escolher stakeholders 

Pode-se dizer que o sucesso de Social BPM depende da participação ativa dos atores 

para que sejam feitas boas contribuições. Ou seja, deve-se garantir que eles participem 

continuamente e de forma voluntária. Formas de garantir isso incluem sistema de reputação e 

mecanismos de gamificação (PFLANZL; VOSSEN, 2014). 

Deve-se também garantir que os usuários estejam habilitados a usar as ferramentas e 

técnicas de forma correta, isto é, além de saberem usar as ferramentas disponibilizadas, deve-

se ter certeza que a linguagem e terminologias utilizadas possam ser entendidas por todos. 

Treinamentos que abranjam estes temas e estimulem a participação dos usuários são 

recomendados (PFLANZL; VOSSEN, 2014). 
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Da mesma forma, deve-se escolher cuidadosamente o software social que deseja 

incluir no processo, pois existem várias opções e cada uma pode atender uma necessidade 

diferente, podendo, então, misturar mais de uma. Além disso, a escolha do software deve ser 

pensada de forma que pessoas inexperientes possam usá-lo, incluindo, por exemplo, na 

automação de certas tarefas, no uso de recomendações sociais ou wikis para ajudar o usuário 

inexperiente (PFLANZL; VOSSEN, 2014). 

A empresa deve escolher softwares que atinjam seus objetivos necessários e que 

estejam de acordo com os resultados que ela deseja alcançar. E, como foi dito anteriormente, 

deve haver participação contínua dos usuários, senão a colaboração poderá não ocorrer como 

esperado. Além disso, é importante que usuários que não entendam de processos de negócio 

possam ter uma alternativa para que a colaboração ocorra com várias visões diferentes de um 

mesmo processo (PFLANZL; VOSSEN, 2014). 

 

2.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta revisão da literatura, foram explorados conceitos de processos de negócio, 

gestão de processos de negócio (BPM), colaboração e software social, até chegar a Social BPM, 

suas ferramentas e sua adoção em empresas. 

Nota-se que com BPM as organizações podem reduzir custos, tempo de execução e 

melhorar a qualidade de seus processos. E isso pode ser feito com a ajuda de softwares (BPMS) 

que auxiliam nessa gestão. 

Sabendo que a colaboração pode ser um aliado poderoso para desenvolver trabalhos 

melhores e de forma mais eficiente, é natural pensar numa evolução natural desses sistemas 

BPMS e do próprio ciclo de vida de BPM para se adequar a técnicas colaborativas, e é isso que 

Social BPM se propõe a fazer. 

É possível pensar em Social BPM aplicado em cada fase do ciclo de BPM, cada uma 

com um emprego diferente de tecnologia social de forma a aprimorar a forma que o trabalho é 

feito. Outra forma de ver Social BPM é com a integração de tecnologias sociais em softwares 

BPMS, e esta tem se mostrado a mais comum e efetiva até então, pois está de acordo com as 

mudanças do mundo que está cada vez mais conectado.  
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A adoção de Social BPM pelas organizações está aumentando aos poucos, e 

provavelmente sem os usuários saberem o que é Social BPM, pois mídias e ferramentas sociais 

já estão integrados em suas rotinas de forma ubíqua. 

É válido notar que ainda existe pouca literatura evidenciando os benefícios e impactos 

reais de Social BPM dentro de uma organização, apesar de os softwares já disponibilizarem 

várias características sociais. E, por isso, nos próximos capítulos será abordado como que as 

empresas estão utilizando essas características e quais estão sendo seus impactos. 
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3 ABORDAGEM PROPOSTA 

Neste capítulo, é abordado como os passos para realização da pesquisa foram definidos 

e executados. Na Seção 3.1, são explicados como os objetivos foram definidos e como ocorreu 

o planejamento da avaliação. O resultado final desse planejamento pode ser visto através dos 

instrumentos de pesquisa apresentados na Seção 3.2. As conclusões do capítulo e considerações 

finais são discutidas na Seção 3.3. 

 

3.1 PLANEJAMENTO DA AVALIAÇÃO 

Nas seções a seguir, alguns aspectos importantes serão discutidos para fornecer uma 

visão mais clara do planejamento da avaliação. 

3.1.1 Definição dos Objetivos 

Nesta pesquisa foi utilizada a metodologia GQM (Goal Question Metric) (BASILI; 

ROMBACH, 1994) para a definição do planejamento da avaliação. 

3.1.1.1 Objetivo Global 

Planejar um estudo experimental (do tipo survey) para evidenciar como as 

organizações brasileiras estão utilizando a tecnologia de Social BPM. 

 

3.1.1.2 Objetivos da Medição 

Este estudo tem como objetivo caracterizar: 

I. Se a adoção da tecnologia de Social BPM já é uma realidade nas organizações 

brasileiras; 

II. O perfil das organizações brasileiras que utilizam tecnologias sociais em sua gestão 

de processos de negócio; 

III. Como as organizações estão utilizando Social BPM em cada fase do ciclo de BPM; 

IV. As funcionalidades de social BPM mais utilizadas; e 

V. Os benefícios e desafios percebidos pelos usuários com o uso de social BPM. 
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3.1.1.3 Objetivos do Estudo 

 Analisar Social BPM 

 Com o propósito de caracterizar 

 Com respeito à sua adoção em termos de tecnologias e práticas ao longo do ciclo 

de BPM 

 Do ponto de vista dos membros da organização envolvidos na gestão de processos 

de negócio 

 No contexto de organizações brasileiras  

 

3.1.1.4 Questões e Métricas 

Antes de identificar como Social BPM está sendo utilizado na organização, é 

necessário primeiramente caracterizar a organização quanto ao uso de BPM. A primeira questão 

e suas métricas são importantes para a etapa de análise das respostas obtidas, pois desta forma 

o perfil da organização que utiliza Social BPM pode ser traçado com mais precisão. 

Questão 1: Qual o perfil atual da organização quanto ao uso de BPM? 

Métrica 1: Tamanho da organização: {Microempresa, Pequena empresa, Média empresa, 

Média-grande empresa, Grande empresa, Não sei / Prefiro não responder} 

Métrica 2: Setor de mercado: {Privada, Pública, ONG ou OSCIP, Economia mista, Não sei / 

Prefiro não responder} 

Métrica 3: Setor de atuação: {Tecnologia da informação, Atividades comerciais/serviços, Bens 

de consumo, Energia, Governo/Administração pública, Indústria, Logística, Química e 

Biotecnologia, Saúde, Serviços financeiros, Telecomunicações, Outros} 

Métrica 4: Unidade federativa: {Estados Brasileiros} 

Métrica 5: Grau de uso de BPM na organização: {Utiliza BPM e está com seus processos todos 

definidos, Utiliza BPM e está somente com processos importantes/críticos definidos, Está no 

início da implementação de BPM, Não utiliza BPM, outro} 

Métrica 6: Tempo de adoção de BPM pela organização: {Menos de 1 ano, Entre 1 e 3 anos, 

Entre 3 e 5 anos, Mais de 5 anos, Não sei / Não se aplica / Prefiro não responder} 



32 

Métrica 7: Adoção das fases do ciclo de vida de BPM: {Projeto, Modelagem, Simulação, 

Execução, Monitoramento, Melhoria, Não sei / Prefiro não responder} 

Métrica 8: Uso de ferramentas para modelagem de processos: {Aris, Bizagi, Bonita BPM, 

Microsoft Visio, Nenhuma, Outro} 

Métrica 9: Uso de ferramentas para simulação de processos: {Bizagi, IBM BPM, Oracle BPM, 

Nenhuma, Outro} 

Métrica 10: Uso de ferramentas para automação de processos: {Bizagi, Bonita BPM, IBM 

BPM, Oracle BPM, Nenhuma, Outro} 

Métrica 11: Uso de ferramentas para monitoramento de processos: {Bizagi, Bonita BPM, IBM 

BPM, Oracle BPM, Nenhuma, Outro} 

A partir dessa questão, Social BPM passa a ser o foco das questões abordadas. O 

objetivo da questão seguinte é caracterizar como as organizações utilizam Social BPM em cada 

uma das fases do ciclo de BPM. Como as questões e suas respectivas métricas são similares 

umas com as outras, elas foram simplificadas com o intuito de evitar repetição. 

Questão 2: Como a organização utiliza Social BPM na fase de Projeto? 

Métrica 12: Existência de colaboração na fase de Projeto dos processos: {Sim, Parcialmente, 

Não, Não sei / Não se aplica} 

Métrica 13: Frequência de colaboração na fase de Projeto dos processos: {Em poucos 

processos, Em alguns processos, Na maioria dos processos, Em todos os processos, Não sei / 

Não se aplica} 

As questões 3 a 7 e as métricas 14 a 23 são similares à questão anterior, somente se 

diferenciando pela fase do ciclo de BPM abordada (modelagem, simulação, execução, 

monitoramento e melhoria). Por isso, foram omitidas com o intuito de simplificar esta seção. 

A questão 8 aborda o uso de ferramentas específicas de Social BPM dentro da 

organização. Também é abordado o uso mais geral de funcionalidades sociais e colaborativas 

existentes em ferramentas de BPM. 

Questão 8: Como as ferramentas de Social BPM estão sendo utilizadas? 

Métrica 24: Uso de ferramentas de Social BPM: {Appian BPM, ARIS Cloud, IBM Blueworks 

Live, Intalio, Oracle BPM Suite, Nenhuma, Outro} 
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Métrica 25: Funcionalidade sociais e colaborativas mais utilizadas: {Avaliação de conteúdo, 

Blog, Bookmarks, Calendário compartilhado, Categorias, Chat, Comentários em modelos, Feed 

de notícias sobre o processo, Notificações, Organização de grupos, Painel de discussões, 

Presença de linha do tempo, Tags, Versão mobile, Wiki, Nenhuma, Outro} 

Com a questão 9, procura-se entender de que formas o uso de Social BPM afetou a 

organização e que mudanças tiveram que ser feitas para acomodar essa nova tecnologia.  

Questão 9: Quais os efeitos da utilização de Social BPM na organização? 

Métrica 26: Dificuldades encontradas com o uso de Social BPM: {Texto livre} 

Métrica 27: Benefícios obtidos com o uso de Social BPM: {Texto livre} 

Métrica 28: Mudanças culturais ocorridas com o uso de Social BPM: {Texto livre} 

 

3.1.2 Descrição da Instrumentação 

A instrumentação envolve um termo de consentimento e um questionário de 

caracterização. Ao início do questionário, o participante é informado que, ao preencher o 

questionário, ele está concordando com o termo de consentimento, cujo link está incluso no 

cabeçalho. 

O estudo foi conduzido através da ferramenta Google Forms, ou seja, o questionário 

foi enviado através de um link para o participante e seu preenchimento não era acompanhado. 

Primeiramente, foi enviado o questionário, que inclui o termo de consentimento dos 

participantes do estudo, esclarecendo a estes que os dados individuais das organizações e dados 

pessoais não seriam divulgados. Durante o questionário, o participante respondeu a algumas 

perguntas de caracterização, que foram utilizadas para traçar um perfil dos participantes e 

entender o seu conhecimento do assunto. 

Após os dados dos questionários terem sido obtidos e analisados, uma segunda etapa 

consistiu de entrevista pessoal com três participantes com o intuito de se aprofundar em 

questões que não foram totalmente esclarecidas com o questionário. 
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3.1.3 Procedimentos de Análise 

Os dados foram analisados para evidenciar como a tecnologia Social BPM está sendo 

utilizada nas organizações que fazem a gestão de seus processos. As métricas foram calculadas 

a partir dos dados coletados pelo questionário. Gráficos foram gerados para ilustrar a variação 

das diferentes métricas considerando os dados agregados do conjunto de organizações 

envolvidas no estudo. 

As métricas deste estudo são somente de escala nominal e ordinal, ou seja, os valores 

podem ser contados, mas não é possível realizar operações aritméticas com eles (WOHLIN et 

al., 2012). Por esse motivo, foram gerados gráficos de barra ou de pizza mostrando a variação 

percentual de cada um dos itens da escala, e as conclusões foram baseadas nos valores exibidos 

pelos gráficos. 

 

3.1.4 Seleção do Contexto e dos Participantes 

A população do survey consiste das organizações que utilizam gestão de processos de 

negócio. Dentro desta população, são identificadas as organizações que utilizam a tecnologia 

Social BPM, de modo a caracterizar como ela está sendo incorporada na gestão dos processos 

de negócio. 

O survey foi aplicado a organizações que utilizam gestão de processos de negócio, 

cujos representantes responderam a perguntas tendo em vista as características das organizações 

a qual estão vinculados e suas atividades.  

Foram enviados 268 e-mails para contatos pessoais dos pesquisadores, contendo o link 

para acessar e responder ao formulário. O formulário também foi compartilhado em 6 grupos 

da rede social Facebook19, 3 grupos da rede social LinkedIn20 e 2 grupos da rede social 

Google+21. 

 

 

 

                                                 
19 Facebook - https://www.facebook.com  
20 LinkedIn - https://www.linkedin.com  
21 Google+ - https://plus.google.com/   

https://www.facebook.com/
https://www.linkedin.com/
https://plus.google.com/
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3.1.5 Ameaças à Validade 

Abaixo são discutidas as ameaças a validade que poderiam surgir durante a elaboração 

e execução da pesquisa e quais tratamentos foram realizados para evitar que eles aconteçam. 

As ameaças descritas são baseadas na lista de ameaças elaborada por Wohlin et al. (2012). 

Tabela 3.1 - Tratamento das Ameaças à Validade Interna 

Ameaças à Validade Interna 

Ameaça Tratamento Adotado 

Má instrumentação 

O entendimento dos participantes sobre as questões do 

formulário é diretamente influenciado pela forma como as 

questões foram elaboradas; se a questão tiver sido mal 

formulada, o estudo pode ser afetado negativamente (WOHLIN 

et al., 2012). Neste caso, os participantes podem entender o 

termo “colaboração” de formas diferentes, portanto seu sentido 

deve ser bem definido previamente. A análise por especialistas 

dos instrumentos utilizados no estudo visa justamente reduzir 

esta interferência. 

Dificuldades com a 

Ferramenta 

Para evitar que o usuário tenha dificuldades com ferramentas 

pouco intuitivas ou que exijam grande esforço para serem 

acessadas, foi utilizado o Google Forms. Por ser uma 

ferramenta da Google, é considerada uma plataforma com a 

qual as pessoas estão familiarizadas com o uso de tecnologia e 

consideram confiável e intuitiva. Além disso, o usuário não 

precisa fornecer suas informações (fazer login ou criar um 

cadastro) somente para acessar o questionário. 

Informações Incorretas 

Ao início do questionário, garantir ao participante que as 

informações pessoais e da organização que ele fornecerá não 

serão compartilhadas com terceiros. Além disso, evitar que as 

questões do questionário sejam ambíguas ou que deem margem 

a múltiplas interpretações. 
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Ameaças à Validade Interna 

Ameaça Tratamento Adotado 

Problemas de Conexão 

(lentidão, erros no servidor, 

etc.) 

Não é possível prever o tratamento dessas ameaças já que elas 

podem ser inesperadas e aleatórias. Se ocorrer algum problema, 

o participante deverá esperar a normalização da situação e 

deverá responder o questionário novamente. Apesar disso, o 

Google é conhecido por ter uma infraestrutura confiável, que 

minimiza a chance desses incidentes, evitando, assim, que os 

participantes se desmotivem e desistam de responder. 

Participantes não possuindo 

dados sobre a gestão de 

processos de negócio da 

empresa 

Preparar os questionários de modo a encorajar o participante a 

não responder caso não possua as medidas solicitadas e indicar 

a pesquisa para outro membro da organização que possua esse 

conhecimento. Caso isso ocorra, não serão efetuados o 

tratamento e a análise para essas medidas. 

 

Tabela 3.2 - Tratamento das Ameaças à Validade da Conclusão 

Ameaças à Validade da Conclusão 

Ameaça Tratamento Adotado 

Busca de um resultado 

específico 

Elaborar perguntas que levem os participantes a responder de 

forma imparcial e comparar os dados da organização apenas 

com seus próprios dados. 

Confiabilidade das 

medições 

Revisão do questionário quanto ao formato e conteúdo, 

buscando assegurar o correto entendimento dos termos e o 

fornecimento das definições necessárias, além de solicitação de 

que os participantes considerassem cuidadosamente as 

respostas fornecidas. 

Confiabilidade do 

tratamento 

Avaliação do questionário a ser utilizado através de análise de 

especialista e teste piloto. 

Baixo número de respostas 

Elaborar um número sucinto de perguntas e divulgar 

abundantemente o questionário. Para evitar que o participante 

desista por achar que o questionário será longo, informar o 

tempo médio de resposta para ele poder se planejar. 

Opinião dos participantes 
Estimular o participante a dar respostas objetivas de acordo 

com suas experiências dentro da organização em que trabalha. 
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Ameaças à Validade da Conclusão 

Ameaça Tratamento Adotado 

Representatividade da 

amostra 

A amostra participante do estudo pode ser diferente da 

população que se deseja investigar no estudo, ou seja, os 

resultados devem ser analisados e as conclusões devem refletir 

nas amostras obtidas. 

 

Tabela 3.3 - Tratamento das Ameaças à Validade da Construção 

Ameaças à Validade da Construção 

Ameaça Tratamento Adotado 

Explicação inadequada das 

construções 

Revisão do planejamento, verificando se todas as perguntas do 

questionário estão claras e bem definidas. 

Preocupação das 

organizações em serem 

avaliadas 

Explicação dos objetivos da pesquisa e da confidencialidade 

das respostas aos participantes da pesquisa. 

Influência da expectativa 

do pesquisador nos 

resultados 

Revisão do questionário, observando a formulação das 

perguntas e as possibilidades de resposta fornecidas aos 

participantes. 

 

Tabela 3.4 - Tratamento das Ameaças à Validade Externa 

Ameaças à Validade Externa 

Ameaça Tratamento Adotado 

Interação de seleção e 

tratamento 

É ideal que os resultados da pesquisa possam ser generalizados, 

por isso será garantido que os dados usados na análise não 

fujam do contexto da pesquisa (WOHLIN et al., 2012). Se não 

for possível generalizar a conclusão, o instrumental da pesquisa 

estará disponível para ser usado em outros contextos e, assim, 

aumentar a validade externa. 

 

3.1.6 Validação do Planejamento 

Conforme sugerido por Linåker et al. (2015), a instrumentação deve ser validada por 

outros pesquisadores antes de dar prosseguimento à execução do estudo. De preferência, devem 
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ser selecionados pesquisadores que não possuam interesse direto nos resultados do estudo, para 

minimizar a presença de viés. 

Neste trabalho, a instrumentação foi validada por dois especialistas, escolhidos com 

base em conveniência. Um deles é especialista na área de experimentação e pesquisas, enquanto 

o outro possui experiência na área de BPM estudada. 

Além disso, utilizando os dois especialistas e mais um participante leigo no assunto 

tratado na pesquisa, foi executado um estudo piloto. O intuito deste piloto é identificar possíveis 

dificuldades na realização do estudo, no entendimento dos conceitos ou da ferramenta. Este 

piloto permitiu aprimorar também a instrumentação utilizada e obter uma estimativa do tempo 

necessário para a realização do estudo com cada participante. Esta estimativa será informada 

com antecedência aos participantes. 

 

3.2 INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

Nesta seção, é apresentada a forma final do questionário após sua implementação no 

Google Forms e a forma final das perguntas da entrevista.  

3.2.1 Questionário 

Na Figura 3.1, pode-se ver a primeira página do questionário que consiste da 

caracterização do profissional. Nesta parte, é necessário entender quem é o participante e qual 

o conhecimento que ele possui sobre BPM em geral. É necessário ressaltar que essas 

informações não serão explicitamente utilizadas na análise dos resultados da pesquisa, porém 

serão utilizados para poder avaliar o peso das respostas fornecidas. Esta página possui quatro 

questões (numeradas de 1.1 a 1.4). 

Na Figura 3.2 é exibida a segunda página do questionário que consiste da 

caracterização da organização. Deseja-se entender qual é a organização e o que ela faz, para 

assim podermos ter um panorama mais generalizado sobre que tipos de organizações costumam 

usar mais Social BPM do que as outras. Esta página possui sete questões (numeradas de 2.1 a 

2.7).  

A terceira página do questionário está dividida entre a Figura 3.3, a Figura 3.4 e a 

Figura 3.5 e possui nove questões (numeradas de 3.1 a 3.9). 
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As questões da Figura 3.3 têm como objetivo entender de que forma BPM está sendo 

usado na organização (em questão de tempo e fases do ciclo adotadas). 

 

Figura 3.1 - Questões para caracterização do profissional 

 

 

Figura 3.2 - Questões para caracterização da organização 
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Figura 3.3 - Questões sobre o uso de BPM dentro da organização com foco no tempo e na forma de adoção 

A questão 3.4 da Figura 3.4 tenta identificar se os problemas definidos na literatura 

por Schmidt e Nurcan (2008) tendem a ocorrer durante o ciclo de BPM. Já a questão 3.5 tem 

como objetivo entender se os participantes da pesquisa possuem conhecimento sobre BPMS. 

 

Figura 3.4 - Questões sobre o uso de BPM dentro da organização com foco em problemas comuns que BPM 

pode ter e familiaridade do usuário com BPMS 
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As questões exibidas na Figura 3.5 possuem foco nas ferramentas que são utilizadas 

atualmente na organização para modelagem, simulação, execução ou monitoramento de seus 

processos. Desta forma, será possível entender se as organizações possuem acesso a softwares 

com capacidade de colaboração, ou se até utilizam ferramentas de Social BPM. 

 

Figura 3.5 - Questões sobre o uso de BPM dentro da organização com foco nas ferramentas 

A quarta página do questionário está dividida entre a Figura 3.6, a Figura 3.7 e a Figura 

3.8 e possui 18 questões (numeradas de 4.1 a 4.18). Esta página possui uma seção para cada 

fase do ciclo de vida de BPM e cada seção possui as mesmas questões só que relacionadas a 

suas respectivas fases. O objetivo de cada questão é entender se a fase é feita de forma 

colaborativa e como essa colaboração acontece. 

A Figura 3.6 exibe as questões relacionadas às fases Projeto e Modelagem. Já a Figura 

3.7 exibe as questões relacionadas às fases Simulação e Execução. Por fim, a Figura 3.8 exibe 

as questões relacionadas às fases Monitoramento e Melhoria. 
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Figura 3.6 - Questões sobre o uso de Social BPM nas fases Projeto e Modelagem do ciclo de BPM 

 

Figura 3.7 - Questões sobre o uso de Social BPM nas fases Simulação e Execução do ciclo de BPM 
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Figura 3.8 - Questões sobre o uso de Social BPM nas fases Monitoramento e Melhoria do ciclo de BPM 

Por fim, temos a quinta e última página do questionário que está dividida entre a Figura 

3.9 e a Figura 3.10. Esta página possui 5 questões (numeradas de 5.1 a 5.5). 

Na Figura 3.9, o objetivo das questões é saber sobre as ferramentas de Social BPM em 

si. Na questão 5.1 deseja-se saber se a organização utiliza alguma ferramenta de Social BPM. 

Já a questão 5.2 tem como objetivo entender quais são as características sociais nos softwares 

de BPM mais utilizadas na organização. 

Já a Figura 3.10 possui questões relacionadas aos efeitos de Social BPM na 

organização, caso ela tenha sido adotada, e como aconteceu a mudança para esta tecnologia. 
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Figura 3.9 - Questões sobre o uso de ferramentas de Social BPM na organização 

 

Figura 3.10 - Questões sobre as vantagens e desvantagens do uso de Social BPM 
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3.2.2 Roteiro da Entrevista 

O roteiro da entrevista segue o método de entrevista semiestruturada, onde há 

combinação de perguntas abertas e fechadas (BONI; QUARESMA, 2005). Com os resultados 

obtidos no questionário, foi possível gerar um conjunto padrão de perguntas que serão feitas 

para os entrevistados, porém outras perguntas foram formuladas especificamente para cada um 

deles e também, durante a entrevista, novas perguntas foram surgindo de forma espontânea. 

As perguntas generalizadas são: 

 Quem participa da equipe de <fase de BPM>? 

 Desde quando ocorre <fase de BPM> colaborativo? 

 Desde quando as funcionalidades de colaboração são utilizadas? 

 De que forma ocorre a colaboração na organização para a <fase de BPM>? 

 A organização tenta estimular a colaboração? De que forma? 

 O que motivou a adoção de práticas colaborativas em BPM? 

 Como a empresa foi sensibilizada para a necessidade de práticas colaborativas? 

 No futuro, pretendem abordar outras fases do ciclo de vida de BPM de forma 

colaborativa? 

 

3.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo, é possível entender a necessidade de caracterizar como Social BPM 

está sendo utilizado na prática. Questionários e entrevistas foram consideradas as opções mais 

adequadas de acordo com o prazo e esforços necessários para obter resultados nesta pesquisa. 

O questionário utiliza a metodologia GQM, em que são definidos os objetivos que se quer 

alcançar com a pesquisa e esses objetivos são refinados em questões de pesquisa, que por sua 

vez são refinadas em métricas. Além disso, nesta pesquisa, a entrevista funciona como um 

complemento ao questionário, com a intenção de dar mais profundidade e conteúdo às respostas 

obtidas. 

O planejamento da pesquisa foi definido com os seus objetivos, questões e métricas. 

Também foram identificadas as possíveis ameaças à validade que podem surgir durante a 

execução do estudo e de que forma tenta-se evitar que eles aconteçam. 
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Por fim, pôde ser vista a forma final do questionário e do roteiro da entrevista, que 

foram executados com pessoas envolvidas na gestão de processos de negócio das organizações. 

No próximo capítulo, os resultados obtidos serão discutidos e analisados. 
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4 OPERAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

Neste capítulo, são apresentados os resultados obtidos e análises realizadas após a 

execução do questionário e das entrevistas. Na Seção 4.1, é explicado como ocorreu o teste 

piloto antes da execução do questionário. A Seção 4.1.2 aborda como foi conduzida a coleta de 

informações pelos questionários e entrevistas. Na seção 4.1.3, os resultados dos questionários 

são apresentados e discutidos. Na Seção 4.2, são apresentadas as perguntas e respostas 

realizadas durante as seções de entrevistas individuais. A Seção 4.3 discute os resultados 

obtidos durante a execução do estudo. As considerações finais do capítulo são resumidas na 

Seção 4.4. 

 

4.1 OPERAÇÃO 

Esta seção apresenta os resultados da aplicação do questionário, incluindo os 

resultados do teste piloto, como ocorreu a coleta de informações e a análise dos dados obtidos. 

 

4.1.1 Teste Piloto 

Como descrito no Capítulo 3, o teste piloto foi executado com três participantes 

diferentes. A intenção era que eles indicassem possíveis problemas com o questionário 

(problemas de estruturação, erros de português, termos não explicados, etc.) para que o mesmo 

pudesse ser corrigido antes de o público geral ter acesso. 

O primeiro participante é professor da UFF especialista em experimentação na área de 

Engenharia de Software. Este participante indicou problemas na seção de consentimento, pois 

estava muito longa e em uma página própria, afirmando que isto poderia afastar algumas 

pessoas. Além disso, ele sugeriu a numeração das perguntas para facilitar a comunicação em 

relação ao questionário. 

O segundo participante é especialista em BPM, com conhecimento na área de Social 

BPM. Este participante indicou problemas nas questões de múltipla escolha, pois isto deveria 

estar claro para os futuros participantes. Além disso, sugeriu melhorias nas descrições dos 

termos colaboração e Social BPM, pois eles estavam muito específicos e poderiam ser 

melhorados para abranger diversos níveis de colaboração. 
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O terceiro é aluno da UFF com pouca experiência no assunto, chamado para simular 

um funcionário de alguma organização sem familiaridade com os termos. Ele informou que não 

haviam opções negativas em algumas questões e também informou ficar confuso com a ordem 

de algumas perguntas. 

Todas as análises dos participantes foram avaliadas e foram levadas em consideração. 

As alterações foram então feitas para garantir que o questionário ficasse consistente e correto. 

 

4.1.2 Coleta de Informações 

Como abordado na Seção 3.1.4, O questionário foi enviado para aproximadamente 268 

contatos pessoais e compartilhado com grupos de interesse em diversas redes sociais 

(Facebook, LinkedIn e Google+). Além disso, os participantes foram instruídos a compartilhar 

o questionário com profissionais de outras organizações. O questionário ficou aberto para ser 

respondido durante 30 dias, no período de 27 de setembro de 2016 até 28 de outubro de 2016. 

No total, foram obtidas 31 respostas. Dentre essas respostas, 3 entradas foram 

desconsideradas por possuírem dados sobre a mesma organização, ou seja, nestes casos só 

foram consideradas as respostas únicas de cada empresa, mantendo-se aquelas que possuíam 

dados mais detalhados. Além dessas 3 respostas, uma outra resposta foi desconsiderada por ter 

sido enviada por um participante autônomo, ou seja, sem vínculo com uma empresa que pudesse 

ser caracterizada. Por fim, desta forma, as respostas selecionadas para análise foram reduzidas 

de 31 para 27. 

 

4.1.3 Análise dos dados coletados 

Nas seções a seguir será feita a análise dos dados obtidos no questionário de acordo 

com as questões e métricas definidas no capítulo anterior. 

4.1.3.1 Perfil das organizações quanto ao uso de BPM 

Nesta pesquisa, 48% (13 respostas) das respostas vieram de grandes organizações, 

como pode ser visto na Figura 4.1. Além disso foram obtidas respostas de 1 (4%) média 

empresa, 3 (11%) pequenas empresas e 5 (18%) microempresas. 5 (18%) funcionários não 

sabiam ou não quiseram informar o tamanho da organização em que trabalham. 
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Figura 4.1 - Gráfico de tamanho das organizações 

Na Figura 4.2, é possível observar que 70% (19 respostas) das organizações 

participantes são do setor privado, 5 (19%) organizações são do setor público e 1 possui 

economia mista. 2 participantes não sabiam ou não quiseram informar o setor de mercado da 

organização. 

 

Figura 4.2 - Gráfico de setor do mercado das organizações 
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Na 

 

Figura 4.3 pode-se notar que a maior parte das organizações atua na área de tecnologia 

da informação e de educação, mas também foram obtidas respostas de outros setores como 

consultoria, serviços financeiros, energia, etc. 

 

Figura 4.3 - Gráfico de setores de atuação das organizações 

Na Figura 4.4, é possível visualizar que a maior parte das organizações participantes 

se encontram no Rio de Janeiro, o que era esperado, pois os contatos utilizados eram 

predominantemente do Rio Janeiro. Contudo, também foram obtidas algumas respostas de 

organizações em São Paulo e Pernambuco e únicas respostas de Ceará, Goiás, Bahia e Minas 

Gerais. Ou seja, houve uma concentração maior nas regiões Sudeste e Nordeste do Brasil. 
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Figura 4.4 - Gráfico de Unidades Federativas das organizações 

Pelo gráfico na Figura 4.5, pode-se notar que 81% (22 respostas) das organizações 

afirmaram utilizar BPM, o que indica que 19% (5 respostas) não utilizam BPM (em campos de 

texto livre, duas organizações afirmaram não realizar BPM internamente, porém somente em 

serviços para clientes). Ainda pela Figura 4.5, nota-se que 37% das organizações (10 respostas) 

utiliza BPM e possui somente os processos principais definidos, já 7 (26%) organizações estão 

apenas no início da implementação de BPM e, por fim, 5 (18%) organizações utilizam BPM e 

já possuem todos os seus processos definidos. 

 

Figura 4.5 - Gráfico de grau de uso de BPM na organização 
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a organizações que não utilizam BPM ou que o participante não sabia ou preferia não informar 

esse dado. 

Ter organizações com tempo elevado de adoção de BPM pode ser benéfico para esta 

pesquisa, pois indica que as organizações provavelmente já possuem práticas definidas e 

difundidas. Esta maior maturidade pode favorecer a realização das fases de BPM. 

 

Figura 4.6 - Gráfico com o tempo de adoção de BPM pela organização 

Na Figura 4.7, será discutida a adoção de fases de BPM pelas organizações, que 

consiste de um ciclo composto de projeto, modelagem, simulação, execução, monitoramento e 
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processos; 12 (44,4%) organizações fazem a execução de processos; 9 (33.3%) realizam o 

monitoramento de seus processos; e 15 (55,5%) realizam a melhoria de seus processos. Além 

disso, 4 participantes não sabiam ou preferiram não informar sobre as fases de BPM adotadas 

na organização. 
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Figura 4.7 - Gráfico de adoção de fases do ciclo de BPM nas organizações 

A fase de modelagem de processos é a mais realizada entre as organizações 

pesquisadas, seguida pelas fases de projeto e melhoria. Ela é provavelmente a mais realizada, 

pois as organizações consideram essencial documentar e entender como os seus processos 

funcionam antes de dar os próximos passos no ciclo de BPM. Além disso, existem ferramentas 

de baixo ou nenhum custo que podem ser utilizadas para este fim. Por outro lado, a fase de 

simulação de processos é a menos realizada, seguida pela fase de monitoramento de processos. 

Estas fases necessitam de softwares mais robustos e funcionários mais capacitados em 

processos e outras técnicas para serem realizadas. 

Na Figura 4.8, nota-se que a ferramenta de modelagem mais utilizada é o Bizagi, sendo 

utilizada por 20 (74%) das organizações pesquisadas, provavelmente por ser uma ferramenta 

com versão gratuita. Microsoft Visio e Aris seguem em segundo e terceiro lugar, 

respectivamente. 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Não sei / Prefiro não responder

Melhoria

Monitoramento

Execução

Simulação

Modelagem

Projeto

Número de organizações que utilizam



54 

 

Figura 4.8 - Gráfico de uso de ferramentas de modelagem na organização 

Simulação é a fase de BPM menos adotada pelas organizações pesquisadas, portanto 

é de se esperar que a maioria das organizações não utilize nenhuma ferramenta de simulação 

de processos, como pode ser verificado na Figura 4.9. No entanto, 7 (25,9%) organizações 

afirmaram utilizar o Bizagi para este fim e 2 outras organizações afirmaram utilizar software 

próprio. 

 

Figura 4.9 - Gráfico do uso de ferramentas de simulação na organização 
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Figura 4.10 - Gráfico do uso de ferramentas de automação nas organizações 

Pela Figura 4.11, se pode notar que, analogamente à Figura 4.10, a maioria da 

organizações (55,5%) não utilizam software para o monitoramento de processos. 3 

organizações afirmaram utilizar software próprio para este fim. Cada um dos softwares Bizagi, 

Excel e Orquestra BPMS são utilizados por 3 empresas pesquisadas. 

 

Figura 4.11 - Gráfico do uso de ferramentas de monitoramento nas organizações 

 

4.1.3.2 Utilização de Social BPM nas fases do ciclo de vida de BPM 
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Na Figura 4.12 estão exibidos os dados sobre colaboração na fase Projeto nas 

organizações, onde 45% das organizações (10 respostas) afirmaram que a fase ocorre 

colaborativamente. Já 9 organizações (41%) afirmaram que esta fase ocorre de forma 

parcialmente colaborativa e 2 organizações (9%) afirmaram que não ocorre colaboração nesta 

fase. Para uma organização, esta fase não se aplica, pois não é realizada. 

 

Figura 4.12 - Gráfico da colaboração na fase Projeto das organizações 

Ainda na Figura 4.12 se nota que apenas 2 organizações (9%) realizam todos os 

processos de forma colaborativa. Por outro lado, 6 organizações (27%) realizam colaboração 

na maioria dos processos, 4 organizações (18%) aplicam colaboração em alguns processos e 7 

organizações (32%) realizam colaboração em poucos processos. 
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modelagem dos principais processos internos”. 

Na Figura 4.13 se pode notar que a modelagem de processos ocorre de forma 

colaborativa em 45% das organizações (10 respostas) e ocorre de forma parcialmente 

colaborativa em 32% delas (7 respostas). 3 organizações (14%) afirmaram que não ocorre 
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responder. 
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Figura 4.13 - Gráfico da colaboração na fase Modelagem das organizações 

A Figura 4.13, além disso, indica que 18% das organizações (4 respostas) realizam a 

fase de modelagem colaborativamente em todos os processos e também outros 18% realizam 

esta fase colaborativamente em poucos processos. 5 organizações (23%) afirmaram realizar 
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comentou “já ter começado a discutir os processos e definir regras de negócio e passos em 

concordância com todos os participantes para todos os processos, porém os registros ainda se 

encontram em formato de texto e em gravações”. 
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parcialmente colaborativa. Por outro lado, 23% (5) organizações não realizam essa fase de 
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souberam informar. 
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Figura 4.14 - Gráfico da colaboração na fase Simulação das organizações 

Analogamente, ainda na Figura 4.14, apenas 1 organização (5%) realiza simulação 

colaborativa na maioria dos processos. 6 organizações (27%) a realiza em poucos processos e 
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Figura 4.15 - Gráfico da colaboração na fase Execução das organizações 

Os dados sobre a fase de monitoramento de processos podem ser vistos na Figura 4.16, 

onde apenas 14% (3) das organizações afirmou realizar esta fase de forma colaborativa. Já 27% 

(6) delas afirmaram realizar essa fase de forma parcialmente colaborativa, enquanto 23% (5) 

afirmaram não realizar essa fase colaborativamente. 8 organizações (36%) não realizam essa 

fase ou não souberam afirmar sobre ela. 

 

Figura 4.16 - Gráfico da colaboração na fase Monitoramento das organizações 
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em poucos processos e 9% (2) a utilizam em alguns processos. Também se nota que 50% (11) 

das organizações não realiza esta fase de forma colaborativa ou não souberam opinar. 

Por fim, na Figura 4.17, se nota que 36% (8) das organizações realizam a fase de 

melhoria de forma colaborativa, enquanto 27% (6) a realiza de forma parcialmente colaborativa. 

Três organizações (14%) não realizam colaboração nessa fase e 5 (23%) não realizam essa fase 

ou não souberam informar. 

 

Figura 4.17 - Gráfico da colaboração na fase Melhoria das organizações 

Ainda na Figura 4.17, se vê que 18% (4) das organizações realizam a fase de melhoria 

colaborativa em todos os processos, 14% (3) a realiza na maioria dos processos, 13% (3) a 

realiza em alguns processos, 23% (5) a realiza em poucos processos e 32% (7) não realizam 

essa fase colaborativamente ou não souberam informar. 

Por fim, nota-se que as fases mais adotadas de forma colaborativa pelas organizações 

pesquisadas são: Projeto (onde 86% das organizações afirmaram adotá-la de forma total ou 

parcialmente colaborativa), Modelagem (77%) e Melhoria (63%). Por outro lado, as menos 

adotadas colaborativamente são: Execução (50%), Monitoramento (41%) e Simulação (18%). 
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Bizagi em conjunto, enquanto as outras ferramentas foram citadas cada uma por uma 

organização diferente. 

 

Figura 4.18 - Gráfico com o número de organizações que utilizam ferramentas de Social BPM 

Por outro lado, na Figura 4.19, pode-se ver quais funcionalidades sociais e 

colaborativas as organizações mais utilizam nas ferramentas de Social BPM que foram adotadas 

por elas. 13 organizações afirmaram não usar nenhuma das funcionalidades. Por outro lado, a 

funcionalidade mais citada foi a presença de linha do tempo e, logo em seguida, as 

funcionalidades avaliação de conteúdo, calendário compartilhado, notificações, organização de 

grupos e versão mobile. 

 

Figura 4.19 - Gráfico com as funcionalidades sociais e colaborativas mais utilizadas nas organizações 
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4.1.3.4 Benefícios e Dificuldades com o Uso de Social BPM 

 Dificuldades 

Ao serem questionados sobre as dificuldades encontradas com o uso de Social BPM 

na organização, 6 participantes afirmaram que ainda não utilizam a tecnologia na organização, 

enquanto 7 afirmaram não saber informar sobre o seu uso. 

Por outro lado, 6 organizações mencionaram que é preciso haver uma mudança 

cultural na organização ou que enfrentam resistência para a utilização de Social BPM. Três 

organizações afirmaram que as ferramentas utilizadas são de difícil manuseio ou que os 

usuários possuem pouco conhecimento sobre elas. Já duas organizações mencionaram o custo 

elevado de implantação de uma ferramenta mais robusta. 

 Benefícios 

Ao serem questionados sobre os benefícios da implantação de Social BPM, as 

respostas dos participantes foram variadas. Citaram como benefícios: repositório centralizado, 

integração dos processos, visão sistêmica do negócio, gestão do conhecimento, monitoramento 

contínuo das etapas de todos os processos, existência de comunidades de práticas atreladas ao 

BPMS para contribuir na melhoria de processos, aumento da compreensão dos resultados, 

melhoria e padronização da comunicação, aumento da colaboração, aumento do conhecimento 

sobre os processos e seus participantes, maior agilidade e facilidade de compartilhar material, 

otimização do trabalho, mais agilidade na tomada de decisões e menos gastos logísticos. 

 Mudanças culturais 

Ao serem questionados sobre as mudanças culturais ocorridas na organização com o 

uso de Social BPM, 6 organizações afirmaram que ocorreram algumas mudanças. Um dos 

participantes afirmou que “apenas com a adoção de algumas ferramentas colaborativas já foi 

possível ver um aumento no nível de colaboração e aumento de conhecimento entre as 

pessoas”. Outro participante afirmou que os usuários ainda estão se adaptando com a ideia de 

colaborar. E outro participante também afirmou que a noção de colaboração para a melhoria e 

otimização do dia a dia foi alavancada e que todos os funcionários têm a oportunidade de 

colaborar. 
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4.2 ENTREVISTAS 

Esta seção apresenta os resultados das entrevistas com três funcionários de diferentes 

organizações que participaram da pesquisa de Social BPM. Eles foram convidados após a 

execução do questionário para poder comentar sobre certos aspectos de colaboração em suas 

respectivas organizações e, assim, poder dar mais profundidade à análise qualitativa dos 

resultados obtidos. As três entrevistas ocorreram em novembro de 2016 via Skype. 

 

4.2.1 Entrevistado 1 

O Entrevistado 1 é consultor sênior de uma grande empresa privada na área de 

tecnologia da informação e trabalha entre 5 a 10 anos nessa empresa. Esta organização adota 

todas as fases do ciclo de vida de BPM, exceto pela Simulação, e possui todos os seus processos 

definidos. No questionário, ele afirmou utilizar a ferramenta Microsoft Visio para realizar a 

modelagem de processos e a ferramenta Fluig22 para automatizar a execução e para monitorar 

os processos. Além disso, o entrevistado afirmou realizar todas as fases de forma colaborativa. 

A entrevista ocorreu no dia 18/11/2016. 

PERGUNTA 1.1: Desde quando as fases de BPM ocorrem colaborativamente? 

ENTREVISTADO 1: Anteriormente era utilizado um software de gestão de conteúdo 

empresarial (ECM - Enterprise Content Management), mas desde 2014 foi implantada a 

plataforma Fluig, que é uma plataforma de produtividade e colaboração para gestão de 

processos e documentos, que também possui versão mobile. 

PERGUNTA 1.2: Quem participa das equipes de projeto, modelagem e melhoria e 

como ocorre a colaboração nessas fases? 

ENTREVISTADO 1: A equipe costuma ter um pouco mais de três pessoas, entre elas 

se encontram consultores júnior, consultores sênior e estagiários. As equipes de projeto, 

modelagem e melhoria fazem reuniões presenciais em que definem o modelo e o distribuem 

para outras áreas. O modelo é construído no Microsoft Visio durante a reunião presencial, 

depois é feito o upload no Fluig para que as outras áreas possam visualizar. 

As fases de execução e monitoramento dos processos são totalmente feitas pelo Fluig, 

pois ele permite que os usuários recebam notificações (por e-mail e pela própria ferramenta) 

                                                 
22 Fluig - https://www.fluig.com/  

https://www.fluig.com/
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das atividades, tarefas e outras solicitações pelas quais é responsável e, além disso, o Fluig 

disponibiliza comunidades de discussão sobre os processos ou outros assuntos da própria 

empresa. Além disso, relatórios sobre os processos são gerados e ficam disponíveis na própria 

ferramenta. 

PERGUNTA 1.3: Todas essas funcionalidades de colaboração estão disponíveis no 

Fluig ou utilizam alguma ferramenta complementar? 

ENTREVISTADO 1: O Fluig funciona como uma rede social com timeline em que 

os usuários podem compartilhar conteúdo, arquivos e links, de forma análoga ao Facebook. Ele 

também possui comunidades internas onde os funcionários podem discutir qualquer assunto 

referente ao trabalho e através dele são feitos anúncios da empresa, divulgações de treinamento, 

etc. A ferramenta também possui funcionalidade de mensagens instantâneas, mas os usuários 

ainda preferem utilizar e-mail, Skype ou Whatsapp. 

PERGUNTA 1.4: Por que houve resistência para o uso das funcionalidades 

colaborativas? 

ENTREVISTADO 1: Houve resistência porque a implantação da ferramenta 

aconteceu repentinamente e porque não houve um treinamento formal para o seu uso, mas aos 

poucos as funcionalidades colaborativas foram ganhando popularidade. Mais recentemente, as 

funcionalidades de apontamento de tarefas e calendário compartilhado estão ganhando mais 

espaço na empresa. 

PERGUNTA 1.5: A organização tenta estimular a colaboração? De que forma? 

ENTREVISTADO 1: A empresa estimula o uso de colaboração ao reforçar, por 

exemplo, que as perguntas e dúvidas sobre algum processo ou atividade ou sobre o próprio 

Fluig sejam feitas nas comunidades. 

PERGUNTA 1.6: Como funcionam essas comunidades na ferramenta? 

ENTREVISTADO 1: Existem comunidades internas para a própria empresa e 

comunidades de clientes que implantaram o Fluig. Existem comunidades para cada projeto, 

comunidades de discussão geral, de discussão sobre BPMN, sobre dúvidas do próprio Fluig, 

etc. A empresa recomenda que qualquer dúvida ou anúncio sejam feitos nessas comunidades. 

Em casos de dúvidas, os usuários costumam receber respostas em pouco tempo, pois existe um 

mediador em cada comunidade e o mediador costuma ser o líder da equipe ou alguém 

especializado no assunto. 
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PERGUNTA 1.7: O que motivou a adoção de práticas colaborativas em BPM? 

ENTREVISTADO 1: Foi decisão interna da gerência, mas já trabalhávamos em 

equipes com diversas pessoas para modelar os processos. 

PERGUNTA 1.8: Como a empresa foi sensibilizada para a necessidade de práticas 

colaborativas? 

ENTREVISTADO 1: A organização possui um setor de pesquisa em que uma das 

pesquisas é sobre Social BPM. A grande popularidade de redes sociais também deve ter afetado 

essa decisão 

PERGUNTA 1.9: No futuro, pretendem abordar outras fases do ciclo de vida de BPM 

de forma colaborativa? 

ENTREVISTADO 1: Isso depende de decisões da gerência, mas sei que a equipe de pesquisa 

em Social BPM está tentando integrar melhor o ciclo de BPM com o Fluig. 

 

4.2.2 Entrevistado 2 

O Entrevistado 2 é analista de processos de uma grande empresa na área de educação 

e trabalha há menos de 2 anos nessa empresa. A organização está no início da implementação 

de BPM e adota as fases Projeto, Modelagem e Melhoria, as quais ocorrem de forma 

colaborativa. Além disso, afirmou utilizar as ferramentas Bizagi e IBM Blueworks Live para a 

modelagem de processos. A entrevista ocorreu no dia 17/11/2016. 

PERGUNTA 2.1: Quem participa da equipe de projeto, modelagem e melhoria na 

organização? 

ENTREVISTADO 2: São equipes de três pessoas para cada área. Uma pessoa da 

equipe fica responsável por cada processo da área, para fazer a versão inicial do processo. E 

temos reuniões depois com toda a equipe para poder validar, para complementar e para dar 

outras visões ao processo. E temos a prática de sempre fazer reuniões envolvendo três ou mais 

pessoas, para termos informações adicionais e alinhar visões e conhecimentos diferentes. Na 

fase de melhoria, as decisões são sempre tomadas em grupo pela equipe responsável, levando 

em consideração as restrições, regras de negócio, recursos e etc. 
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PERGUNTA 2.2: De que forma ocorre a colaboração na organização para projeto, 

modelagem e melhoria? 

ENTREVISTADO 2: Nos projetos internos, uma pessoa sozinha faz a versão inicial 

do modelo ou documento e fazemos uma reunião presencial para que ela possa apresentá-lo. 

Durante esta reunião, o documento já vai sendo alterado com uma pessoa controlando o mouse. 

Nos projetos externos, tentamos já ir modelando junto com o cliente/responsável do processo 

durante a entrevista, coletando as informações. 

PERGUNTA 2.3: Desde quando ocorrem as fases projeto, modelagem e melhoria 

colaborativamente e como as funcionalidades de colaboração são utilizadas? 

ENTREVISTADO 2: A mudança de modelagem de processos em reunião com mais 

pessoas envolvidas é recente na organização (6 meses), por isso acho que a equipe ainda não 

tem muito essa visão colaborativa, pois, até pouco tempo, a equipe ainda possuía a visão de 

cada um ser responsável por uma parte do trabalho ou por um conhecimento específico. Estou 

ciente que o Bizagi possui a funcionalidade de modelagem colaborativa, que até tentamos 

utilizar, mas sem sucesso, pois a forma que estamos trabalhando não demandou essa 

necessidade. Mas utilizamos a funcionalidade de comentários em modelo do Bizagi para marcar 

dúvidas que surgiram na reunião e que depois precisam ser solucionadas ou para marcar tarefas 

que faltam fazer ou que foram alteradas. 

PERGUNTA 2.4: De que forma o IBM Blueworks Live é utilizado? 

ENTREVISTADO 2: A ferramenta foi implantada pela organização para ser usada 

na modelagem, pois ela permitia a integração com o Sharepoint. Mas, comparando com o 

Bizagi, a equipe a considera muito limitada e difícil de ser usada. Após isso, descobriram que 

o Bizagi também permite a integração com o Sharepoint, portanto o uso do Blueworks foi 

descontinuado. 

PERGUNTA 2.5: De que forma o Sharepoint é utilizado? 

ENTREVISTADO 2: O Sharepoint é utilizado para publicar os modelos criados pelo 

Bizagi, como páginas web para o usuário ter acesso. Temos uma proposta de disponibilizar 

todos os processos internos da organização para outras conveniadas, como por exemplo o 

processo para criar matrícula de um aluno que todas as conveniadas devem seguir, e estamos 

criando regras para serem publicadas com os modelos para dar essa transparência para as 

organizações conveniadas. Pelo Bizagi fazemos descrições textuais com todas as informações, 
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restrições e regras para todas as atividades do modelo e essas informações ficam acessíveis para 

o usuário, depois do modelo ser publicado no Sharepoint. 

PERGUNTA 2.6: Como os participantes do processo contribuem com sugestões de 

melhorias? 

ENTREVISTADO 2: Acho que as pessoas têm a possibilidade de dar sugestões, mas 

não sei se elas já sentiram ou se sensibilizaram que têm esse poder. Quando pensamos em 

mercado de trabalho, as pessoas ainda são mais competitivas do que colaborativas. 

PERGUNTA 2.7: A organização tenta estimular a colaboração? 

ENTREVISTADO 2: A nossa chefe tem essa visão colaborativa e tenta disseminá-

la, mas a equipe às vezes também fica receosa de colaborar e sugerir, pois ainda sente essa 

distância entre funcionários e chefe e, por isso, ainda não existe essa cultura de colaboração 

igualitária. 

PERGUNTA 2.8: Existem outras alternativas de ferramentas de Social BPM sendo 

consideradas? 

ENTREVISTADO 2: Não, pois o Bizagi já foi a alternativa da ferramenta padrão que 

era o IBM Blueworks e não vejo isso mudando tão cedo. 

PERGUNTA 2.9: No futuro, pretendem abordar outras fases do ciclo de vida de BPM 

de forma colaborativa? 

ENTREVISTADO 2: Pretendemos, antes de ter uma fase melhoria, estudar formas 

de melhorar as fases atuais, mas creio que as próximas fases vão acabar envolvendo 

colaboração. Primeiramente queremos disseminar a ideia de que colaborar é legal para termos 

mais troca de informação, compartilhar mais e acabar com esse pensamento que somente o 

chefe toma as decisões. 

PERGUNTA 2.10: Que outras funcionalidades típicas de Social BPM fazem falta? 

ENTREVISTADO 2: Acho que ainda precisamos melhorar as práticas colaborativas 

na empresa. Eu particularmente gostaria de uma forma de me comunicar com quem estiver 

colaborando comigo em algum modelo ou alguma notificação, mas não sei dizer se é algo que 

já existe no Bizagi, pois não estamos acostumados a usar a versão colaborativa. 
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4.2.3 Entrevistado 3 

O Entrevistado 3 é diretor de uma microempresa de consultoria entre 5 e 10 anos. A 

empresa adota BPM há menos de 1 ano e está no início da implementação de BPM. 

Internamente, a organização realiza as fases Projeto e Modelagem de processos e elas ocorrem 

colaborativamente. Além disso, as ferramentas Aris e Bizagi são utilizadas para modelar os 

processos. A entrevista ocorreu no dia 14/11/2016. 

PERGUNTA 3.1: Quais problemas haviam antes da implantação de BPM e que 

motivaram a implantação de BPM? 

ENTREVISTADO 3: Principalmente falta de definição de regras de negócio e 

problemas de comunicação entre funcionários. Eles não sabiam lidar com certas perguntas de 

clientes, pois não havia a definição de algumas regras, como, por exemplo, padronização de 

descontos de cursos. 

PERGUNTA 3.2: Quem participa da equipe de projeto e modelagem? 

ENTREVISTADO 3: No projeto: internamente os 3 funcionários (duas sócias e um 

administrativo financeiro – que não sabe modelagem de processos, mas participa com sua 

opinião), mais um membro contratado para ajudar a definir o plano de negócio para os próximos 

anos. Na modelagem: os 3 funcionários da diretoria. A empresa possui desenvolvedores, mas 

eles não participam da modelagem. 

Até discutimos a possibilidade de modelar os processos de como trabalhamos com 

desenvolvimento de software, mas, por não sermos uma fábrica de software, nós nos adequamos 

aos padrões e métodos que o cliente estabelece e não podemos ter uma sistemática muito 

engessada. Mas possuímos um conjunto de práticas que poderíamos modelar e documentar para 

estabelecer como atuar de acordo com a necessidades do cliente. 

PERGUNTA 3.3: Desde quando ocorrem as fases projeto, modelagem e melhoria 

colaborativamente e como as funcionalidades de colaboração são utilizadas? 

ENTREVISTADO 3: Anteriormente somente uma pessoa ficava responsável pela 

escrita e desenvolvimento de documentos e modelos, mas haviam problemas de comunicação 

e desentendimentos quando só uma pessoa ficava responsável. Após a terceira vez que isso 

aconteceu (uns dois meses atrás), decidimos que deveríamos fazer isso de forma colaborativa, 

seja por vídeo ou por e-mail, para tomarmos decisões juntos. 
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PERGUNTA 3.4: De que forma ocorre a colaboração na organização para as fases 

projeto e modelagem? 

ENTREVISTADO 3: Geralmente eu crio o modelo ou o documento e, quando preciso 

trabalhar neles com a outra sócia e funcionários, fazemos uma reunião via GoogleTalk, onde 

eu compartilho a tela e vou mexendo de acordo com a nossa discussão. Já tentamos usar as 

ferramentas colaborativas do Google Docs, mas, por problemas de formatação, desistimos 

delas. Os comentários em modelos também são utilizados no Bizagi durante as reuniões por 

GoogleTalk. 

PERGUNTA 3.5: Em que ferramentas distintas/isoladas as funcionalidades de Social 

BPM estão sendo utilizadas? 

ENTREVISTADO 3: Não ocorre de forma direta. As reuniões são via GoogleTalk, 

onde a tela é compartilhada e um vai mexendo no modelo enquanto os assuntos são discutidos. 

Nós não chegamos ao ponto de ter internamente um ambiente comum colaborativo. Utilizamos 

Dropbox para compartilhar os arquivos e armazenar tudo que estamos construindo, mas ainda 

não há um ambiente colaborativo para discutir assuntos de trabalho. Toda a comunicação é feita 

por e-mail e por isso qualquer assunto discutido ou decisão tomada deve ser buscada entre os 

e-mails armazenados. E, como isso demanda tempo, penso em evoluir para um ambiente de 

interação colaborativo no futuro. 

PERGUNTA 3.6: A organização tenta estimular a colaboração? De que forma? 

ENTREVISTADO 3: Sim. Passamos para os funcionários que eles são parceiros 

nessa hora. Eles têm total liberdade de dar sugestões e suas opiniões, pois cada um tem uma 

expertise que o outro não tem, então precisamos escutar o que o outro tem a falar. 

PERGUNTA 3.7: No futuro, pretendem abordar outras fases do ciclo de vida de BPM 

de forma colaborativa? 

ENTREVISTADO 3: Para o tamanho atual da empresa, não pensamos em abordar 

outras fases no momento e também porque os softwares com este fim costumam ser muito caros 

para comprar e para implantar. Mas no futuro gostaria de ter um ambiente de trabalho mais 

colaborativo, pois trabalhamos muito à distância. 
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4.3 CONSOLIDAÇÃO DOS RESULTADOS 

A gestão de processos de negócio é uma realidade nas organizações brasileiras e, pelos 

resultados obtidos na pesquisa, pode-se ver que essa gestão ocorre de diversas formas e em 

diversos graus. De acordo com os dados obtidos, as fases de Projeto, Modelagem e Melhoria 

são as que mais ocorrem de forma colaborativa, enquanto as fases Simulação, Execução e 

Monitoramento ocorrem com pouca ou nenhuma colaboração. Por outro lado, de acordo com 

os dados obtidos nas entrevistas realizadas, a colaboração ocorre principalmente em reuniões 

presenciais com uma equipe formada de diversos profissionais. 

As funcionalidades colaborativas das ferramentas de BPM ainda são pouco 

exploradas, e os usuários ainda desconhecem ou estão pouco acostumados com elas. Porém, 

mesmo que estejam em diferentes níveis de implantação de BPM, é possível ver a crescente 

tendência do trabalho colaborativo sendo integrado nas fases do ciclo de vida de BPM. 

Por outro lado, algumas organizações já investem na tecnologia de Social BPM e 

estimulam a colaboração através do uso de ferramentas, de acordo com os dados fornecidos 

pelo Entrevistado 1 na Seção 4.2.1. A ferramenta Fluig, citada pelo entrevistado 1, é ainda 

utilizada por várias outras organizações grandes (que não participaram desta pesquisa) para a 

execução e automação de seus processos (“Fluig”, 2016). De acordo com as funcionalidades 

descritas pelo entrevistado e pelo website da ferramenta, a colaboração é estimulada em seu 

uso, mas não se pode dizer com certeza que as organizações a estão utilizando desta forma. 

Além de explicar o uso da ferramenta de forma colaborativa, o entrevistado 1 informou da 

existência de uma área de pesquisa em Social BPM na organização, demonstrando, assim, o 

crescente interesse das organizações no assunto, especialmente de grandes empresas. 

Baseado nas respostas do questionário e nas entrevistas, também se pode notar que as 

pessoas já conseguem visualizar e entender que o trabalho colaborativo tem a tendência de 

melhorar os artefatos produzidos e o compartilhamento de informações pode ser extremamente 

benéfico para os outros funcionários e para a própria organização. A grande dificuldade é 

estimular a colaboração e fazê-la acontecer para algumas ou todas as fases de BPM, pois isso 

exige uma mudança na cultura da empresa, nas ferramentas utilizadas e na mente das pessoas. 

Os resultados do estudo dão indícios de que Social BPM está sendo utilizada em 

algumas organizações brasileiras, majoritariamente sem o apoio direto de ferramentas que 

possuem funcionalidades colaborativas. O caso mais comum é a organização de equipes para 

realização das fases de projeto, modelagem e melhoria em reuniões pessoais ou via Skype (ou 
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softwares semelhantes de chamada de voz e de vídeo, como GoogleTalk e Whatsapp), porém 

ainda sem o apoio das funcionalidades de colaboração existentes nas ferramentas de BPM. A 

ideia de realizar fases mais colaborativas ou ferramentas com este fim, geralmente, é imposto 

pela gerência da organização (de forma top-down), ou pelo estímulo de algum funcionário que 

entende os benefícios de um ambiente colaborativo (de forma bottom-up). 

Muitas das ferramentas que as organizações afirmaram utilizar na pesquisa possuem 

funcionalidades sociais e colaborativas, mas elas ainda são pouco exploradas seja pela falta de 

necessidade, pela dificuldade de aprendizado, ou pela dificuldade de implantação. Vale ressaltar 

que algumas funcionalidades só são disponíveis para versões pagas desses softwares e custos 

elevados também podem ser empecilhos para organizações menores. 

Pelo que descreveu a maioria das organizações pesquisadas, acredita-se que a 

colaboração deve começar com reuniões pessoais com equipes diversificadas, onde todos 

poderiam opinar e contribuir na construção de artefatos. Para que a colaboração ocorra de forma 

mais eficiente, as organizações devem mudar a ideia de que cada pessoa é responsável por um 

conhecimento específico e focar numa gestão melhor do conhecimento distribuída e 

compartilhada. Além disso, é válido ressaltar que a colaboração em BPM deve ser planejada, 

pois trabalhos em equipe possuem um custo maior para a organização e, além disso, nem todo 

processo necessariamente seria beneficiado com trabalho colaborativo (HANSEN, 2009). 

O uso das ferramentas de BPM deve ser um facilitador para que a colaboração ocorra 

e, para isso ser disseminado mais, devem ocorrer estudos de caso e experimentos para garantir 

que o uso de suas funcionalidades colaborativas pode ser benéfico para alguns projetos dentro 

da organização. Isto também depende do investimento de tempo e custo que a organização está 

disposta a arcar. 

 

4.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este capítulo apresentou os resultados obtidos na execução do questionário e na 

realização das entrevistas. 

Ao consolidar os dados do questionário com os dados das entrevistas, pode-se concluir 

que Social BPM já está começando a ocorrer nas organizações, mas ainda sem o apoio total de 

softwares, e que as organizações já estão começando a entender a importância e os benefícios 

da colaboração e do compartilhamento de informação entre os seus funcionários. As 
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organizações também sabem que, para isto ocorrer, deve haver um processo de mudança na 

forma de trabalho dentro da organização e isto demanda tempo e custos. 

No próximo capítulo, a conclusão do trabalho será abordada e, portanto, serão 

discutidas as contribuições que este estudo ofereceu, as limitações e as perspectivas futuras.  
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5 CONCLUSÃO 

Neste capítulo, são apresentadas as conclusões finais desta pesquisa. Na Seção 5.1, são 

discutidas as principais contribuições que esta pesquisa oferece. Na Seção 5.2, as limitações da 

pesquisa são abordadas. Por fim, na Seção 5.3, são sugeridas algumas oportunidades e 

perspectivas para os trabalhos futuros. 

 

5.1 CONTRIBUIÇÕES 

O objetivo deste trabalho foi identificar e caracterizar o uso de Social BPM nas 

organizações com respeito à sua adoção em termos de tecnologias e práticas ao longo do ciclo 

de vida de BPM. Para alcançar este objetivo, a pesquisa foi dividida em quatro fases: revisão 

da literatura, levantamento de dados através de questionário, levantamento de dados através de 

entrevistas e integração dos dados obtidos. 

Os resultados da pesquisa apontam que a maior parte das organizações investigadas já 

realiza alguma das fases de BPM de maneira colaborativa, especialmente as fases de Projeto e 

de Modelagem de processos de negócio. Porém outras fases, como Simulação, Execução e 

Monitoramento de processos, em geral, não ocorrem de forma participativa. Os resultados 

também apontam que, apesar das ferramentas de BPM possuírem funcionalidades sociais e 

colaborativas, elas ainda são pouco utilizadas ou até desconhecidas pelos usuários. Por fim, se 

pôde concluir também que as pessoas já entendem os benefícios da colaboração, mas também 

sabem que existe um caminho a ser percorrido para que ela aconteça de uma forma mais 

eficiente. 

Uma das contribuições da pesquisa são estes resultados obtidos, pois pesquisadores da 

área podem utilizar os resultados e as conclusões para elaborar outras pesquisas sobre o tema 

ou para propor soluções para os problemas abordados. Através deste trabalho, se pode mostrar 

que a colaboração em BPM já ocorre em organizações brasileiras. Assim, pesquisas na área 

podem ser incentivadas pelas necessidades reais dos usuários que estão utilizando esses 

conceitos e tecnologias na prática. Algumas ideias para futuras pesquisas são abordadas na 

Seção 5.3. 

Além disso, toda a estrutura (questões, métricas, metodologia, etc.) desta pesquisa 

pode ser reutilizada e adaptada para ser executada novamente em outro momento ou para ser 
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executada em outros ambientes e, desta forma, agregar novos resultados para que as conclusões 

desta pesquisa sejam validadas ou para que sejam tiradas novas conclusões.  

Organizações ou funcionários interessados em integrar práticas colaborativas no seu 

cotidiano ou que desejam adotar alguma ferramenta especializada também podem se beneficiar 

com esta pesquisa. Através deste estudo elas poderão entender como a tecnologia está sendo 

aplicada hoje em dia no ambiente profissional para assim poderem integrá-la em seu próprio 

ambiente ou para estudar formas de melhorar ou adaptar a forma que a colaboração ocorre. 

 

5.2 LIMITAÇÕES 

A maior limitação desta pesquisa está relacionada ao conjunto de 27 respostas válidas 

entre as organizações participantes, com uma grande concentração nas regiões sudeste e um 

pouco na região nordeste do Brasil. Neste cenário, os resultados não podem ser generalizados. 

Além disso, as respostas obtidas foram limitadas aos contatos pessoais e profissionais 

dos pesquisadores (amostragem por conveniência) e, por isso, não é necessariamente 

representativo de toda a população. 

Por fim, os resultados só podem ser generalizados se o número de respostas for maior 

e mais representativo em relação a quantidade de organizações existentes no Brasil que utilizam 

BPM. 

 

5.3 PERSPECTIVAS FUTURAS 

Como propostas de trabalhos futuros, temos primeiramente a realização de uma nova 

execução deste questionário com uma amostra maior de organizações participantes ou até 

mesmo em um âmbito regional diferente. Desta forma, se poderá valorizar as conclusões 

obtidas nesta pesquisa ou até mesmo refutá-las. 

Seria interessante para a área comparar este panorama com panoramas de outros países 

para extrapolar os dados obtidos. Organizações estrangeiras podem ter níveis de maturidade, 

técnicas e métodos de trabalho diferentes dos brasileiros. Dados obtidos no exterior podem 

ajudar a melhorar práticas ou identificar problemas nacionais e vice-versa. Portanto, ter essa 

informação pode ajudar a criar oportunidades de pesquisa. 
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Uma pesquisa benéfica para o estudo de Social BPM é a realização de uma revisão 

sistemática da literatura ou um mapeamento sistemático da literatura. Ainda existe a 

necessidade de consolidar as informações, pesquisas, experimentos e teorias de Social BPM 

que são lançadas em periódicos científicos e conferências. Com um estudo desses sendo 

realizado, se poderá entender o estado da arte de Social BPM, que áreas possuem mais interesse 

dos pesquisadores e que áreas podem ser exploradas. Neste sentido, este estudo complementaria 

o atual trabalho de pesquisa que enfocou o estado da prática nas organizações brasileiras. 

Outra proposta é identificar como se pode estimular a colaboração nas fases de BPM 

nas organizações, seja de forma geral ou através do uso das funcionalidades disponíveis nas 

ferramentas de BPM. Ou até mesmo propor novas soluções que integrem a colaboração nas 

ferramentas. Ainda neste tópico, seria possível investigar se também é possível aplicar ou 

estimular a colaboração nas fases de Simulação e Execução de processos, pois ainda é 

necessário entender se a colaboração seria benéfica nessas fases, ou se as formas tradicionais 

estão atendendo as necessidades dos usuários. 

É importante também estudar e comparar as ferramentas de BPM mais populares em 

relação às suas funcionalidades colaborativas e sociais, pois, desta forma, ficaria mais fácil de 

entender os benefícios de adoção de certas ferramentas ao invés de outra. 

Por fim, é essencial também verificar na prática se a realização de fases de BPM (como 

a modelagem) de forma colaborativa através das funcionalidades de algum software de BPM é 

mais vantajosa do que sua realização na forma tradicional. Desta forma, pode-se garantir 

empiricamente que uma maneira possui mais benefícios que a outra, ou não. 
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